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O KONFERENCJI
W dniach 12-13 kwietnia 2014 roku odbyła się trzecia edycja Wrocławskiej Konferencji
Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel, zorganizowanej przy współpracy
czterech kół naukowych wrocławskich uczelni: SKN Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia
Optic oraz KN Fizyków Migacz z Uniwersytetu Wrocławskiego, KN Budownictwa
Ogólnego i Badań Nieniszczących EtaKsi z Politechniki Wrocławskiej oraz KN BioEnergia
z Uniwersytetu Przyrodniczego.
Wydarzenie odbyło się w budynku C-13 mieszczącym się w kampusie Politechniki
Wrocławskiej. Konferencję swoim patronatem honorowym wsparli: Wojewoda
Dolnośląski – Pan Tomasz Smolarz, Prezydent Wrocławia – Pan Rafał Dutkiewicz,
Komisja Kultury i Nauki przy Radzie Miejskiej Wrocławia na czele z przewodniczącym –
Panem Jerzym Skoczylasem. Ponadto konferencję objęli honorowym patronatem
dziekani Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.
Tegoroczna edycja została także objęta patronatem medialnym portalu naukowotechnicznego klaster.plusuj.pl oraz związanej z nim Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu
w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych a także portalu studenckiego dlaStudenta.pl,
Akademickiego Radia Luz, Fundacji Manus oraz Telewizji Studenckiej Politechniki
Wrocławskiej StykTV.
Wydarzenie uświetnili swoimi wystąpieniami naukowcy z wrocławskich uczelni: dr inż.
Arkadiusz Dyjakon z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, który wygłosił wykład na temat odnawialnych źródeł
pozyskiwania energii oraz prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, Kierownik Zakładu
Biologii Patogenów i Immunologii przy Instytucie Genetyki i Mikrobiologii
Uniwersytetu Wrocławskiego, która przedstawiła referat pt. „Wirolizyny – nowe
narzędzie w zwalczaniu patogenów”.
W ramach Konferencji Puzzel 62 studentów zaprezentowało swoje badania
i zainteresowania, wygłoszono ponad 25 referatów oraz przedstawiono 35 posterów.
Dyskusje prowadzone podczas przerw kawowych oraz sesji posterowej umożliwiły
uczestnikom poznanie dziedzin wiedzy innych niż własna i stworzenie pola do
wspólnych projektów naukowych w przyszłości. Za sukces uważa się duże
zainteresowanie konferencją studentów przyjeżdżających z innych polskich uczelni, jak
Uniwersytet Śląski w Katowicach czy Politechnika Poznańska.
Podczas konferencji wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w głosowaniu na referat
oraz poster zaprezentowany w trakcie konferencji. W wyniku przeprowadzonego
głosowania przyznano nagrody oraz wyróżnienia następującym osobom: Postery: Piotr
Stempiński i wsp.: „Negatywny efekt działania stałego pola magnetycznego na
oportunistyczne szczepy bakteryjne”, Izabela Konieczna: „Bakteryjne pęcherzyki błony
zewnętrznej – OMVs”, Agnieszka Rumińska: „Projekt SCORPIO: Jak wykryć życie na
Marsie?”; referaty: Sebastian Kowerski: „Asfalt modyfikowany gumą – zastosowania
alternatywne”; Barbara Michalak: „Niedoceniany aspekt badań fitoremediacyjnych”,
Magdalena Maciejewska: „Mikrobiom człowieka”. Ponadto komisja przyznała
wyróżnienie dla Jakuba Wróbla za referat „Oprogramowanie CAD w projekcie

9

III Wrocławska Konferencja Studentów
Nauk Technicznych i Ścisłych
Puzzel 2014

stanowiska do badań diagnostycznych przekładni zębatych”. Nagrody zostały
ufundowane przez sponsorów Konferencji: firmę RootInnovation oraz Wrocławskie
Centrum Badań EIT+.
Dzięki zaangażowaniu zarówno uczestników jak i organizatorów tegoroczna edycja
zakończyła się powodzeniem, a Konferencja zaczyna stanowić trwały element
działalności naukowej studentów Wrocławia. Wybrane abstrakty i nadesłane artykuły
są opublikowane w zapisie pokonferencyjnym dostępnym w formie elektronicznej.
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BAKTERYJNE PĘCHERZYKI BŁONY ZEWNĘTRZNEJ – OMVS
Izabela Konieczna
Zakład Biologii Patogenów i Immunologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet
Wrocławski
Wpływ bakterii na organizm człowieka od wielu lat jest jednym z kluczowych
zagadnień nauk medycznych. I chociaż wydawać by się mogło, że
o drobnoustrojach wiemy już wszystko, mikroorganizmy nie przestają zaskakiwać
różnorodnością czynników wirulencji. Pęcherzyki błony zewnętrznej – OMVs,
stanowią dodatkowy typ sekrecji bakterii Gram-ujemnych, pozwalający na
wydzielanie przez bakterie dużych kompleksów protein i lipidów do przestrzeni
zewnątrzkomórkowej. Ułatwia to mikroorganizmom m.in. ustanawianie
ikolonizację nowych niszy, zwiększenie oporności na antybiotyki oraz ochronę
przed układem immunologicznym makroorganizmu. Dlatego kompleksowe
poznanie mechanizmu działania OMVs jak i ich wpływu na organizm człowieka
stanowi ważne zagadnienie w walce z patogenami.

Bakterie wydzielają do środowiska zewnętrznego większość czynników wirulencji
poprzez różne typy sekrecji, dzięki którym uwalniane są pojedyncze proteiny lub małe
kompleksy. Bakterie Gram-ujemne, ze względu na specyfikę budowy ściany
komórkowej posiadają ponadto zdolność wydzielania pęcherzyków błony zewnętrznej
– Outer Membrane Vesicles. Są to sferyczne, zbudowane z dwuwarstwy
fosfolipidowej, struktury wydzielone z powierzchni bakterii Gram-ujemnych. OMVs,
uznawane za dodatkowy typ sekrecji, umożliwiają uwolnienie z komórki bakteryjnej
dużych kompleksów protein i lipidów do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Pęcherzyki
błonowe mają średnicę od 50 do 250 nm i uwalniane są w różnych środowiskach:
płynnym, stałym, strukturze biofilmu oraz w trakcie wewnątrzkomórkowych infekcji.
OMVs formują się kiedy część błony zewnętrznej z zawartością przestrzeni
peryplazmatycznej selektywnie pączkuje tworząc okrągły pęcherzyk. W związku z tym
na powierzchni wydzielonego pęcherzyka znajduje się szereg antygenów
charakterystycznych dla danego mikroorganizmu, m.in. białka błony zewnętrznej,
lipopolisacharyd, fosfolipidy oraz składniki peryplazmy. OMVs produkowane są
zarówno przez patogenne jak i niepatogenne gatunki bakterii Gram-ujemnych we
wszystkich fazach wzrostu. Największą produkcję pęcherzyków notuje się jednak pod
koniec logarytmicznej fazy wzrostu oraz w odpowiedzi na stres wywołany przykładowo
działaniem antybiotyku. Co ważne, nie są one uwalniane podczas lizy komórki
bakteryjnej [1].

Rola OMVs w patogenezie bakterii Gram-ujemnych
W związku z tym, że naturalnie produkowane bakteryjne OMVs często zawierają
adhezyny, toksyny czy związki immunomodulacyjne, produkcja pęcherzyków
błonowych w znaczny sposób wpływa na zwiększenie wirulencji szczepów
patogennych. OMVs uznawane za dodatkowy typ sekrecji pozwalają na transport
protein i czynników wirulencji do miejsc docelowych. W kolejnych akapitach opisane
zostaną pokrótce główne funkcje spełniane przez pęcherzyki błonowe.
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Transport licznych czynników wirulencji
Odkrycie bakterii mających zdolność do produkcji znacznej liczby pęcherzyków
błonowych nasunęło pytanie nad potencjalną rolą tych tworów. Wydzielenie do
przestrzeni zewnątrzkomórkowej fragmentów błony wiąże się z dużymi stratami
energii użytej do biosyntezy traconych w ten sposób białek i lipidów. Jednakże im
więcej biologicznych funkcji związanych z OMVs było odkrywanych, tym bardziej jasne
stawało się, iż produkcja pęcherzyków błonowych ma istotne znaczenie dla
przetrwania bakterii Gram-ujemnych w kolonizowanym przez nie środowisku. Jedną
z głównych funkcji bakteryjnych pęcherzyków błony zewnętrznej jest transport
licznych czynników wirulencji związanych z błoną komórkową jak i zamkniętych
wewnątrz pęcherzyka. W tabeli 1 przedstawiono przykłady czynników wirulencji
związanych z OMVs poszczególnych bakterii.

Tabela 1. Czynniki wirulencji związane z bakteryjnymi OMVs
Gatunek bakterii

Czynniki wirulencji

Referencje

Bacterioides fragilis

Hemaglutynina

[2]

Borrelia burgdorferi

OspA, OspB, OspD

[3]

Enterotoksyczna Escherichia coli (ETEC) Ciepłolabilna enterotoksyna (LT)

[4]

Helicobacter pylori

VacA

[5]

Moraxella catarrhalis

UspA1/UspA2, β-laktamazy

[6]

Porphyromonas (Bacterioides) gingivalis RGP, KGP, HmuY

[7]

Pseudomonas aeruginosa

β-laktamazy, fosfolipaza C, hemolizyna,
alkaliczna fosfataza, proteaza

[8]

Shigella dysenteriae serotyp 1

Toksyna Shiga 1

[9]

Treponema denticola

Proteaza, dentylizyna

[10]

Vibrio cholerae

Toksyna RTX

[11]

Ustanawianie i kolonizacja nowych niszy
Outer Membrane Vesicles ze względu na strukturę dwuwarstwy fosfolipidowej, zktórej
są zbudowane, mają zdolność wchodzenia w interakcje z komórkami innych bakterii
jak i komórkami eukariotycznymi, co wiąże się z szeregiem zależności
międzygatunkowych. Mikroorganizmy mogą posłużyć się pęcherzykami błonowymi
jako transporterami różnych substancji mających na celu przygotowanie nowej niszy
do zasiedlenia. Nie przypadkowo pęcherzyki są często obserwowane w pobliżu kolonii
bakteryjnych w trakcje infekcji tkanek gospodarza. Helicobacter pylori, bakteria
zasiedlająca powierzchnię komórek nabłonkowych błony śluzowej żołądka, wydziela
pęcherzyki zawierające toksynę wakuolizującą (vacA). Toksyna ta powoduje
wkomórkach nabłonkowych zlewanie się lizosomów z endosomami co sprzyja
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powstawaniu ogromnych wakuol, przez co niszczy nabłonek żołądka i zwiększa adhezję
komórek bakteryjnych na jego powierzchni [5].
Kolejnym przykładem ważnych interakcji międzygatunkowych związanych
z wydzielaniem przez bakterie Bram-ujemne pęcherzyków błonowych są autolizyny
znajdujące się w OMVs Pseudomonas aeruginosa, które mają zdolność hydrolizowania
wiązań w mureinie. W ten sposób pałeczka ropy błękitnej może pośrednio atakować
inne bakterie, zarówno Gram-ujemne jak i Gram-dodatnie. Szczególnie narażone na
atak są mikroorganizmy słabo rosnące i mające niedostatek substancji odżywczych. Po
dotarciu do powierzchni bakterii Gram-ujemnych pęcherzyki ulegają fuzji z błoną
zewnętrzną i uwalniają do peryplazmy zawarte wewnątrz autolizyny, które degradują
peptydoglikan. W przypadku zetknięcia się ze ścianą komórkową bakterii Gramdodatnich pęcherzyk przytwierdza się do powierzchni, a następnie otwiera się
izawarte w nim enzymy degradują mureinę bezpośrednio pod miejscem
przylegania [12].
Inną rolę pełnią związki zawarte w pęcherzykach Porphyromonas gingivalis, bakterii
znajdującej się w jamie ustnej, która bierze udział w pewnych postaciach chorób
przyzębia. Arg-gingipainy (RGP) odgrywają kluczową rolę w gromadzeniu składników
odżywczych, niezbędnych dla przetrwania P.gingivalis. Degradują one białka
organizmu gospodarza zapewniając bakteriom obfite źródło węgla, azotu oraz
albuminy z ludzkiej surowicy. Lys-gingipainy (KGP) natomiast pełnią ważną rolę
w kolonizacji makroorganizmu. Ze względu na małe rozmiary i masę OMVs mogą łatwo
penetrować w głąb tkanek i transportować czynniki wirulencji do powierzchni
biotycznej, która ma być kolonizowana. Dlatego też tak istotną rolę pełnią bogate
w RGP oraz KGP oraz inne związki pęcherzyki błonowe Porphyromonas gingivalis [7].

Oporność na antybiotyki
W toku ewolucji bakterie wykształciły wiele sposobów obrony przed różnymi klasami
antybiotyków. Jednym z mechanizmów jest produkcja enzymów degradujących, bądź
inaktywujących antybiotyki, np. β-laktamaz powodujących u bakterii Gram-ujemnych
jak i Gram-dodatnich oporność na antybiotyki z grupy β-laktamów. Enzymy te
wydzielane są zewnątrzkomórkowo, w przypadku bakterii Gram-dodatnich, lub do
przestrzeni peryplazmatycznej u bakterii Gram-ujemnych. Pęcherzyki błony
zewnętrznej w trakcie powstawania często zamykają w sobie część peryplazmy wraz
z zawartymi w niej związkami. Nie jest więc niespodzianką, iż wewnątrz OMVs mogą
znaleźć się również β-laktamazy. Ma to dla mikroorganizmów duże znaczenie dla
przetrwania kontaktu z antybiotykiem. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, iż
uwypuklona błona z której powstają pęcherzyki ma taki sam skład biochemiczny
i antygenowy, OMVs mogą stanowić dodatkowy target dla antybiotyków, przez co
dawka docierająca do kolonii bakteryjnych jest znacznie mniejsza. Co więcej,
udowodniono, iż mikroorganizmy mogą pomagać sobie w trakcie koinfekcji. Moraxella
catarrhalis produkuje OMVs, zawierające m.in. β-laktamazy inaktywujące
amoksycylinę, przez co broni w organizmie gospodarza swoich partnerów w koinfekcji
– Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae [13].
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Horyzontalny transfer genów
Pęcherzyki błonowe wytwarzane przez niektóre bakterie mogą zawierać fragmenty
DNA, które dodatkowo są w nich chronione przed działaniem nukleaz. Pęcherzyki
takie, dzięki zdolności do fuzji z powierzchnią innych bakterii mogą brać udział
w horyzontalnym transferze genów i wprowadzać obce DNA do komórek biorcy.
Model pakowania DNA, chromosomowego jak i pozachromosomowego, do OMVs nie
jest do końca poznany. Transformacja komórki biorcy poprzez materiał genetyczny
zapakowany w pęcherzyk błonowy pozwala pokonać ewentualną barierę
niekompetencji komórki do pobrania DNA [14]. Literatura podaje, iż dzięki OMVs
zawierającym materiał genetyczny Escherichia coli O157:H7 często przekazuje DNA do
Salmonella, a także innych szczepów Escherichia coli, co więcej wprowadzone geny
ulegają ekspresji w komórce biorcy. Możliwe jest również pobranie przez pęcherzyki
błonowe, nie zawierające materiału genetycznego, DNA ze środowiska, dzięki
obecności białek o wysokim powinowactwie do DNA. Białka takie wykazano w OMVs
Haemophilus influenzae [12].

Oddziaływanie z układem immunologicznym
Bakterie posiadają na swojej powierzchni wiele charakterystycznych wzorców
molekularnych (PAMPs) selektywnie rozpoznawanych przez układ immunologiczny
człowieka. Należą do nich m.in. lipopolisacharyd, peptydoglikan oraz lipoproteiny.
W organizmie ludzkim cząsteczki PAMP rozpoznawane są przez specyficzne receptory
na powierzchni leukocytów: TLR i inne receptory rozpoznające wzorce (PRR). Jak
wspomniano wyżej, OMVs powstają przez uwypuklenie błony zewnętrznej bakterii
Gram-ujemnych i zawierają na swojej powierzchni szereg charakterystycznych dla
danego mikroorganizmu PAMPs. Co ciekawe, liczne badania udowodniły, iż
kompozycja błony zewnętrznej pęcherzyków różni się od błony bakteryjnej
wzbogaceniem lub wyłączeniem specyficznych OMP lub modyfikacją LPS [15].
Lipoproteiny oraz białka błony zewnętrznej związane z pęcherzykami są biologicznie
aktywnymi molekułami powodującymi aktywację układu odpornościowego i migrację
leukocytów. Stanowią zatem target dla elementów układu immunologicznego,
zwiększając tym samym szanse namnożenia się i przetrwania patogenu, który je
wydziela. Jednak oddziaływanie pęcherzyków błony zewnętrznej z układem
immunologicznym nie jest jednolite i nie zawsze prowadzi do jego wzmożonej
aktywności. Moraxella catarrhalis ma zdolność inaktywacji składowej C3 układu
dopełniacza dzięki jednej z wytwarzanych adhezyn UspA2, która obecna jest również
w OMVs. Ponadto wychwyt składowej C3 chroni częstego partnera w koinfekcji,
wrażliwego na działanie surowicy, Haemophilus influenzae [16]. Za wyciszanie
odpowiedzi immunologicznej odpowiedzialne są również elementy OMVs
Porphyromonas gingivalis, które obniżają poziom CD14 na powierzchni makrofagów,
co prowadzi do zmniejszenia zdolności wydzielania przez te komórki cytokin
w odpowiedzi na związanie LPS-u [17].

Podsumowanie
Wydzielanie pęcherzyków błony zewnętrznej jest unikalnym systemem sekrecji
bakterii Gram-ujemnych. Ze względu na liczne zalety, takie jak mały rozmiar,
właściwości adhezyjne, endotoksyny, zdolność niesienia składników toksyn
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i dostarczania ich do komórek gospodarza, OMVs pełnią znaczną rolę
w rozprzestrzenianiu czynników wirulencji bakterii Gram-ujemnych. Wydzielanie
pęcherzyków błonowych ułatwia mikroorganizmom ustanawianie i kolonizację nowych
niszy oraz wyeliminowanie konkurencyjnych drobnoustrojów, tworzenie struktury
biofilmu, zwiększenie oporności na antybiotyki, ochronę przed układem
immunologicznym a także horyzontalny transfer genów. Dodatkowo zdolność
wydzielania OMVs może chronić komórkę bakteryjną przed zainfekowaniem
bakteriofagami. W momencie związania fagów na powierzchni komórki bakteryjnej
następuje zwiększone wytwarzanie pęcherzyków, które wiążą cząsteczki wirusowe.
Jak widzimy ten niepozorny mechanizm wydzielania pęcherzyków błonowych ma
ogromne znaczenie dla przetrwania bakterii w zamieszkiwanym przez nie środowisku.
Dlatego kompleksowe poznanie sposobu działania OMVs jak i ich wpływu na organizm
człowieka w trakcie infekcji stanowi tak ważne zagadnienie w walce z patogenami.
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AKTYWNE METODY POZYSKIWANIA ENERGII
PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
Paweł Pacyga
Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych, Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej
i Maszyn Energetycznych, Politechnika Wrocławska
W związku z rosnącym na świecie zapotrzebowaniem na energię,
wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych oraz wzrostem ilości
emitowanych zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery, wiele państw
zobligowało się do pozyskiwania, chociaż części energii, z tzw. odnawialnych
źródeł energii. Słońce, jako jedno z alternatywnych źródeł, posiada olbrzymi
potencjał energetyczny. Nie dziwi zatem fakt, że urządzenia helioenergetyki
znajdują coraz większe zastosowanie w szeroko rozumianej energetyce.
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane, aktywne metody pozyskiwania
energii promieniowania słonecznego.

Wprowadzenie
Alternatywne źródła energii odgrywają fundamentalną rolę przy rozwiązywaniu
problemów związanych z zanieczyszczaniem środowiska, czy globalnym ociepleniem.
Produkcja gazów cieplarnianych i coraz mniejsze zasoby paliw konwencjonalnych,
powodują zaniepokojenie wśród społeczeństwa, stając się poważnym problemem. Aby
zapobiegać tym efektom, postanowiono: oszczędzać energię poprzez wzrost
sprawności procesów, zredukować zużycie paliw kopalnych, i zwrócić się w stronę
niekonwencjonalnych źródeł energii – co zdaje się być najbardziej perspektywicznym
rozwiązaniem [1].

Wybrane metody pozyskiwania energii promieniowania słonecznego
Termoelektryczna konwersja energii słonecznej
W instalacjach kolektorów słonecznych, zwłaszcza w okresie letnim występują
problemy nadmiaru pozyskanej energii cieplnej, która prowadzi do wzrostu
temperatury płynu w instalacji, co często skutkuje zadziałaniem zaworu
bezpieczeństwa. Zastosowanie prostych zespołów termogeneracyjnych, zawierających
moduły termoelektryczne pozwoliłoby przetworzyć powstały nadmiar energii cieplnej
w energię elektryczną. Ponieważ termomoduły nie zawierają części ruchomych,
stanowią stosunkowo bezawaryjne urządzenia do konwersji energii cieplnej na energię
elektryczną i są pewną alternatywą wobec paneli fotowoltaicznych.

17

III Wrocławska Konferencja Studentów
Nauk Technicznych i Ścisłych
Puzzel 2014

Rysunek 1. Kolektor słoneczny z zespołami termogeneracyjnymi [2]
Ogólną koncepcję budowy systemu przedstawiono na rys. 1. Do rurociągów
cieczowych kilku kolektorów słonecznych dołącza się jeden lub kilka zespołów
termogeneracyjnych, chłodzonych konwekcyjnie powietrzem otoczenia. Standardowa
praca kolektorów słonecznych polega na przetwarzaniu energii promieniowania
słonecznego na rzecz ciepła przekazywanego do cieczy przepływającej przez kolektory.
W okresie letnim, gdy występuje nadmiar energii promieniowania a odbiór ciepła
przez użytkowników jest niewielki, ciecz z kolektorów konwekcyjnie przepływałaby
przez zespoły termogeneracyjne. Moduły termoelektryczne zamontowane wewnątrz
zespołów termogeneracyjnych ogrzewane są cieczą z jednej strony a chłodzone
powietrzem z drugiej, dzięki czemu generują prąd elektryczny. Przepływem cieczy
sterują zawory elektromagnetyczne [2].

Elektrownie słoneczne z odbiornikiem centralnym
Elektrownie z odbiornikiem centralnym składają się z pola heliostatów, odbiornika
promieniowania słonecznego, przez który przepływa medium robocze, turbiny oraz
generatora energii elektrycznej. Zadaniem heliostatów jest skierowanie odbieranego
strumienia energii słonecznej na powierzchnię odbiornika. Każdy z heliostatów posiada
swój własny, dwuosiowy system podążania za Słońcem. Odbiorniki promieniowania
przeważnie skonstruowane są na bazie materiałów ceramicznych lub metali
odpornych na wysokie temperatury osiągane w punkcie skupiania. Medium roboczym
może być woda, stopiona sól, ciekły sód oraz powietrze. W przypadku wody, w wyniku
dostarczania energii do cieczy dochodzi do jej parowania i wzrostu ciśnienia
w układzie. Otrzymana para kierowana jest następnie do turbiny parowej, gdzie
energia kinetyczna pary przepływającej między łopatkami wirnika zamieniana jest na
energię mechaniczną, która wykorzystywana jest do napędu generatora energii
elektrycznej. Para wyprowadzona z turbiny parowej kierowana jest do kondensatora,
gdzie podlega procesowi kondensacji, następnie za pomocą pompy tłoczona jest do
zbiornika, w którym jest ogrzewana ciepłem z odbiornika promieniowania
słonecznego [3–9].
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Rysunek 2. Elektrownia słoneczna Planta Solar 10 o mocy 11 MW, zlokalizowana
w Hiszpanii

System z sodowym silnikiem cieplnym
Skupiające kolektory słoneczne są to urządzenia służące do absorbowania i konwersji
promieniowania słonecznego na ciepło użyteczne. Głównym elementem każdego
koncentratora jest absorber, którego zadaniem jest pochłanianie padającego
promieniowania słonecznego, konwersja do ciepła, a następnie transfer uzyskanego
ciepła do przepływającego czynnika roboczego. Dzięki zastosowaniu wysokiego
stopnia geometrycznej koncentracji oraz dwuosiowego układu podążania za Słońcem,
kolektory te charakteryzują się najwyższymi sprawnościami konwersji energii
promieniowania słonecznego na energię cieplną czy energię elektryczną wśród
technologii solarnych [10].

Rysunek 3. System z sodowym silnikiem cieplnym [11]
W przypadku sodowego silnika cieplnego warunkiem zajścia procesu jest istnienie
wysokotempaturowego źródła ciepła, które zapewnia skupiający kolektor słoneczny.
Sód w fazie ciekłej, znajdujący się w części wysokotemperaturowej silnika, ma
bezpośredni kontakt ze stałym elektrolitem beta-glinku przepuszczającego jedynie
kationy, elektrony natomiast płyną zewnętrznym obwodem przez obciążenie
elektryczne do konwertera. Aby przepływ elektronów był ciągły, kationy po stronie
niskotemperaturowej są rekombinowane z elektronami, następnie na porowatej części
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elektrody dochodzi do odparowania metalu i przepływu w kierunku niższej
temperatury, gdzie zachodzi kondensacja. Ciekły metal ponownie jest zawracany do
części wysokotemperaturowej za pomocą pompy. System wykorzystujący silnik
sodowy nie posiada części ruchomych, a ponadto charakteryzuje się bezpośrednią
konwersją energii cieplnej do energii elektrycznej. Sprawność konwersji energii wynosi
od kilku do kilkunastu procent [12].

Paraboliczny kolektor rynnowy
Obecnie najbardziej uznanym systemem technik solarnych, charakteryzującym się
relatywnie niedużą masą konstrukcji, minimalną powierzchnią zabudowy oraz niskim
kosztem, jest układ solarny zbudowany w oparciu o paraboliczne rynnowe kolektory
słoneczne z odbiornikami rurowymi PTC (Parabolic Trough Collector). Instalacje tego
typu z powodzeniem produkują ciepło na poziomie temperatury sięgającej 400 °C.
Nazwa tego typu kolektorów wzięła się od kształtu powierzchni refleksyjnej skupiającej
promieniowanie na absorberze.

Rysunek 4. Paraboliczny kolektor rynnowy
Reflektory zwykle są wykonane przez nakładanie (napylanie, zginanie etc.) materiału
o wysokiej refleksyjności na konstrukcję profilowaną w kształcie paraboli. Odbiorniki
promieniowania słonecznego wykonane są w postaci rur stalowych pokrytych warstwą
selektywną, zaizolowanych próżniowo i umieszczonych w rurze szklanej w celu
znacznej redukcji strat ciepła do otoczenia i tym samym istotnego wzrostu sprawności
urządzenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że kolektory typu PTC są głównie stosowane
jako urządzenia zapewniające wysoką temperaturę medium roboczego w dużych
instalacjach solarnych, zlokalizowanych na terenach o bardzo dobrych warunkach
klimatycznych. Na rys. 4 przedstawiono widok przykładowego kolektora parabolicznego.

Płaski kolektor słoneczny
Obecnie buduje się płaskie kolektory słoneczne stosując przesłony wielowarstwowe
z niską zawartością żelaza ze względu na stosunkowo wysoki współczynnik
transmisyjności dla promieniowania krótkofalowego i niemalże zerowy współczynnik
transmisyjności dla długofalowego promieniowania cieplnego. Ponadto, stosuje się
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filmy teflonowe, struktury plastra miodu, czy np. przepływy pulsacyjne w celu
zwiększenia strumienia przekazywanego ciepła.

Rysunek 5. Absorber słoneczny typu Aluminium – Aluminium
Widoczne są nowe trendy rozwoju płaskich kolektorów słonecznych: w kierunku
kolektorów PVT czyli tzw. kolektorów hybrydowych, oraz poprzez zastosowanie w tych
urządzeniach zaawansowanych mieszanin zwanych nanopłynami. Zmiany te mogą
prowadzić do wzrostu popularności tych urządzeń w Polsce i zwiększenia ilości
produkowanej energii ze źródeł odnawialnych. Na rys. 5 został przedstawiony
najnowszy typ płaskiego absorbera słonecznego sprzedawanego w Polsce.

Rurowe kolektory słoneczne
Dla krajów położonych na wyższych szerokościach geograficznych, gdzie udział
składowej dyfuzyjnej promieniowania słonecznego jest znaczny w całkowitym
strumieniu energii słonecznej docierającej do powierzchni ziemi, powszechne stały się
kolektory słoneczne ETC (Evacuated Tube Collector), widoczne na rys. 6. Kolektory ETC
często budowane są w postaci rury ciepła umieszczonej wewnątrz osłony szklanej.
Zastosowanie pokryć selektywnych absorbera oraz izolacji próżniowej umożliwia
osiąganie wysokich temperatur czynnika oraz zadowalających sprawności procesu
przetwarzania energii słonecznej.

Rysunek 6. Zdjęcie kolektorów ETC zainstalowanych na dachu Centrum Odnawialnych
Źródeł Energii w Bielawie, fot. P. Pacyga
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Podsumowanie
Energia promieniowania słonecznego jest wszechobecna. Istnieje wiele systemów
energetycznych, które w różnym stopniu wykorzystują zalety tego nośnika energii. Do
najczęściej spotykanych należą płaskie kolektory słoneczne, których zasada działania
opiera się na procesie absorbowania energii promieniowania słonecznego na
powierzchni pochłaniającej kolektora, a następnie konwersji do energii cieplnej.
Dużym zainteresowaniem cieszą się systemy z sodowym silnikiem cieplnym ze względu
na bezpośrednią konwersję promieniowania słonecznego do energii elektrycznej.
Układy te nie zawierają w swej budowie elementów ruchomych co upraszcza budowę
tych urządzeń i znacznie zmniejsza ich awaryjność.
Kolektory skupiające wykorzystują do swojego działania jedynie składową
bezpośrednią promieniowania, która padając prostopadle na powierzchnię refleksyjną
kolektora ulega odbiciu, a następnie skupieniu w ogniskowej zwierciadła, gdzie
umieszczony jest odbiornik ciepła. Szczególnego znaczenia technologicznego nabierają
paraboliczne kolektory talerzowe, które dzięki wysokiemu współczynnikowi
koncentracji geometrycznej oraz zastosowaniu dwuosiowego układu podążania za
ruchem pozornym Słońca osiągnęły najwyższe sprawności i gęstości energii wśród
technologii solarnych.
Kolektory skupiające znajdują szerokie zastosowanie w branży energetycznej.
Stosowanie koncentratorów skupiających punktowo gwarantuje wysoką sprawność
konwersji fototermicznej oraz osiąganie odpowiednio wysokich temperatur
napędzających procesy energetyczne.
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WYBRANE ASPEKTY PROCESU ODWĘGLANIA STALI
Katarzyna Michońska
Politechnika Wrocławska
Procesy zmian mikrostruktury powierzchni stali, która podlega długotrwałym
zabiegom obróbki cieplnej w warunkach, które skutkują powstaniem na ich
powierzchniach zewnętrznych obszarów o obniżonej zawartości węgla - warstwy
odwęglonej. W stalach o strukturach równowagowych (np. w stanie
normalizowanym) przejawia się to obecnością na powierzchni struktury
ferrytycznej oraz niekiedy utlenieniem na granicach ziaren, które są łatwe
w identyfikacji. Odwęgleniu ulegają także stale, które w wyniku procesu
produkcyjnego wykazują struktury martenzytu odpuszczania. Wtedy na
powierzchni występuje niskowęglowy martenzyt. Ta grupa stali jest stosowana
w warunkach zużycia ściernego. W pracy ujęto również problematykę
powstawania i rozwoju warstw odwęglonych zarówno w stalach o strukturach
zbliżonych do równowagowych oraz stalach o strukturach martenzytycznych.
Uwzględniono oddziaływania chemiczne zachodzące podczas procesu
odwęglania, opierając się na jego dyfuzyjnym charakterze. Zaprezentowano
również warunki umożliwiające zajście procesu, zjawiska mu współobecne oraz
możliwości ograniczenia występowania procesu.

Proces odwęglania
Podczas wytwarzania materiałów, elementów konstrukcji i narzędzi oraz poddawania
ich wielu procesom technologicznym, obiekty te narażone są na nabywanie wad.
Mogą one wynikać zarówno z nieprawidłowej konstrukcji, błędu ludzkiego w trakcie
wytwarzania jak również z niepoprawnie zaplanowanego procesu. Praktycznie
każdemu procesowi wytwórczemu elementu wykonanego ze stali towarzyszy etap
obróbki cieplnej. Pomimo planowanej poprawy właściwości mechanicznych, niesie ona
za sobą pewne ryzyko. Jest ono związane z niepożądaną ingerencją w mikrostrukturę
materiału. Do takich nieprawidłowości zaistniałych w czasie wytwarzania należy
powstanie warstwy odwęglonej przy powierzchni elementu. Jest ona klasyfikowana
jako wada technologiczna. Niedopuszczalna jest jej obecność w materiałach z których
wykonuje się narzędzia jak również na powierzchniach pracujących w warunkach
zużywania ściernego.

Charakterystyka procesu [1]
Odwęglanie jest procesem o charakterze dyfuzyjnym aktywowanym cieplnie.
W związku z powyższym kontrola przebiegu tego procesu jest utrudniona podczas
obróbki cieplnej w wysokich temperaturach. Mechanizmem umożliwiającym
rozpoczęcie dyfuzji jest dostarczenie wymaganej energii aktywacji. Dzięki niej, atomy
zaczynają dyfundować z materiału do powierzchni elementu. Następnie na
powierzchni materiał - atmosfera zachodzą reakcje chemiczne między atomami węgla,
a związkami występującymi w atmosferze. Proces odwęglania stali z dużą
intensywnością zachodzi w temperaturach powyżej 700°C. Jest to związane ze
wzrostem ruchliwości atomów węgla. Efektem zajścia odwęglania jest powstanie
warstwy odwęglonej w warstwie przypowierzchniowej materiału. Jest to warstwa
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zubożona w węgiel, co jest równoznaczne z obniżeniem twardości w tym obszarze.
Jest to jednoznaczne z obniżeniem wytrzymałości na zużywanie ścierne materiału.
Rysunek 1 przedstawia mikrofotografię obrazującą warstwę odwęgloną. Na rysunku
można wyróżnić trzy obszary. Pierwszy to warstwa odwęglona, kolejny to warstwa
częściowego odwęglenia, a ostatni to materiał rodzimy. Temperatura oraz czas
w jakim obiekt jest poddany jej działaniu wpływają na głębokość odwęglenia oraz
budowę ziaren ferrytu.

Rysunek 1. Warstwa odwęglona. 1 – warstwa odwęglona, 2 – warstwa częściowego
odwęglenia, 3 – materiał rodzimy
Odwęglenie może przyjmować jedną z dwóch postaci. Może być ono zupełne, kiedy to
przy powierzchni materiał znajduje się ferryt. Jest ono widoczne na rysunku numer 1,
w obszarze oznaczonym cyfrą 1. Ustalenie rodzaju odwęglenia dokonuje się przez
analizę mikrostruktury. Odwęglenie może mieć również charakter częściowy, kiedy
w warstwie przypowierzchniowej obok ferrytu występują inne struktury jak również
wydzielenia. Na rysunku 2 zostało przedstawione przykładowe częściowe
odwęglenie [2].

Rysunek 2. Mikrostruktura warstwy odwęglonej stali Hardox 450 po wyżarzaniu
normalizującym. Trawiony Mi1Fe. Powiększenie 200x
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Z uwagi na wysokie temperatury w których dochodzi do odwęglania, nie jest ono
jedynym występującym procesem. Zawsze towarzyszy mu utlenianie. Produktem
utleniania jest warstewka tlenków metalu odkładająca się na powierzchni elementu.
W zależności od możliwych stopni utlenienia metali, warstwa może wykazywać
budowę jedno- lub wielofazową. W przypadku zgorzeliny wielofazowej, powstała
warstwa składa się z tlenków danego metalu różniących się między sobą składem
chemicznym i wzorem stechiometrycznym. Rysunek 3 ilustruje zgorzelinę powstałą na
powierzchni stali Hardox w wyniku wyżarzania normalizującego. W przypadku stali
wysoce prawdopodobne jest powstanie wielofazowej warstwy tlenków. Może ona
składać się z tlenków żelaza (II) -FeO, tlenków żelaza (III) - oraz tlenków żelaza (II)
diżelaza (III) - FeO*Fe2O3.

Rysunek 3. Zgorzelina powstała na stali Hardox 450. 1 – materiał, 2 – warstwa tlenków,
3 – żywica
Proces odwęglania jest szczególnie niepożądany, gdy wystąpi na powierzchni narzędzi
skrawajacych jak również elementów maszyn narażonych w trakcie pracy na
zużywanie ścierne i zmęczenia. Ponadto w przypadku, gdy obróbka cieplna jest
ostatnim etapem w technologii lub gdy zaplanowany naddatek na obróbkę
mechaniczną nie pozwala na usunięcie warstwy odwęglonej. Idąc dalej, wystąpienie
warstwy odwęglonej może zostać pominięte w przypadku, gdy po obróbce cieplnej
zaplanowany jest etap obróbki skrawaniem z naddatkiem zapewniającym usunięcie
warstwy odwęglonej.

Ochrona przed odwęgleniem
Do procesu odwęglenia może zajść nie tylko podczas obróbki cieplnej w wysokich
temperaturach. Można się z nim zetknąć również podczas walcowania czy odlewania.
W celu ochrony materiału przed wystąpieniem warstwy odwęglonej można
zastosować odpowiednie atmosfery w piecu lub podjąć się dodatkowych operacji
technologicznych.

Atmosfery ochronne [3]
Jednym ze sposobów jest zapewnianie w piecu atmosfery ochronnej lub obojętnej.
W tym celu konieczne jest ustalenie odpowiednich stosunków pomiędzy
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poszczególnymi związkami występującymi w atmosferze pieca. Wśród nich wyróżnia
się wodór, tlen, tlenek węgla, dwutlenek węgla, woda oraz metan. Istotne jest
zachowanie odpowiednich stosunków pomiędzy związkami o przeciwnym działaniu.
Przykładem jest stosunek między metanem o działaniu nawęglającym, a wodorem
o działaniu odwęglającym.

Nawęglanie, obróbka mechaniczna [3]
Dodatkowe operacje technologiczne stosuje się w przypadku, gdy nie zastosowano
atmosfer ochronnych lub nie spełniły one swojego zadania. W przeciwieństwie do
działań prewencyjnych, stosuje się je w momencie wystąpienia warstwy odwęglonej.
Wówczas można skorzystać z zastosowania obróbki cieplnej, lub obróbki
mechanicznej.
Odwęglony obiekt można ponownie umieścić w piecu, pamiętając o zastosowaniu
atmosfery nawęglającej. Pozwoli to, na przywrócenie struktury sprzed poprzednio
zastosowanych obróbek cieplnych.
Kolejną możliwością jest obróbka mechaniczna obszaru na którym doszło do
odwęglenia. Można ją stosować w przypadkach gdy mamy pewność, że zaplanowany
naddatek zapewni usunięcie warstwy odwęglonej.

Identyfikacja warstwy odwęglonej [2]
W celu ustalenia wystąpienia warstwy odwęglonej oraz w celu określenia głębokości
odwęglenia stosuje się metody badań niszczących. Wśród nich możliwe jest wykonanie
pomiarów twardości prostopadle do krawędzi, gdzie wystąpiło odwęglenie.
Płaszczyzną pomiarów oraz obserwacji jest przekrój prostopadły do osi wzdłużnej
elementu. Pomiary wykonuje się pod małym obciążeniem korzystając jedną z metod Vickerska lub Knoopa. Badanie te pozwalają na określenie obszaru w którym
występuje granica między warstwą odwęgloną (o mniejszej twardości), a materiałem
rodzimym (wykazującym wyższą twardość). Dopełnieniem tych badań jest rejestracja
zmiany mikrostruktury przy użyciu mikroskopu świetlnego. Obserwacje prowadzi się
na powierzchni badanego materiału, gdzie został wykonany zgład metalograficzny.
Materiał w tym miejscu musi być poddany trawieniu nitalem (roztwór kwasu
azotowego od 1,5-4%) lub 2-5% pikralem. Dzięki tym badaniom możliwe jest
zaprezentowanie odwęglenia oraz określenie czy doszło do odwęglenia zupełnego czy
częściowego. Ostatnią ze stosowanych metod jest przeprowadzenie analizy
chemicznej lub spektrograficznej. W wyniku zmiany składu chemicznego wynikającej
z zubożenia w węgiel materiału, możliwe jest określenie głębokości odwęglenia.

Podsumowanie
Świadomość o możliwości wystąpienia warstwy odwęglonej w wyniku procesów
wysokotemperaturowych ma wymierne korzyści. Pozwala to zapobiegać ponoszeniu
kolosalnych kosztów już na etapie planowania produkcji. Związane to będzie albo
z zastosowaniem atmosfer ochronnych podczas obróbki cieplnej, bądź z dodaniem
etapu obróbki skrawaniem po wykonaniu procesów wysokotemperaturowych.
Znajomość mechanizmów determinujących ten proces wyczula pracowników na
popełnienie potencjalnego błędu.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA GEODEZYJNYCH POMIARÓW
KOLEJOWYCH WYKONYWANYCH METODAMI KLASYCZNYMI
I MOBILNYM SYSTEMEM GEDO–CE
Anna Pomiankowska–Wronka
Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN”, Katedra Geodezji
Satelitarnej i Nawigacji, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Grzegorz Gabara, e–mail: grzegorz.gabara@gmail.com
Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”, Instytut Geodezji, Uniwersytet
Warmińsko–Mazurski w Olsztynie
Realizowane działania inwestycyjne, ukierunkowane na rozwój przewozów
kolejowych mają umożliwić ́ szybsze i spokojniejsze poruszanie się ̨ pociągów.
Jednym z kryteriów, by tak się ̨ stało jest poprawienie warunków geometrycznych
i jezdnych torów kolejowych. W tym celu niezbędne jest wykonanie szeregu prac
geodezyjnych i technicznych.
Tematem podjętych badań była analiza porównawcza realizacji zadań w zakresie
obsługi geodezyjnej przy użyciu klasycznych metod pomiarów geodezyjnych
z pomiarami przy użyciu systemu mobilnego GEDO–CE.

Wprowadzenie
Stan polskiej infrastruktury kolejowej przez ostatnie lata systematycznie pogarszał się.
Powodem był brak wystarczających nakładów pieniężnych, osobowych i sprzętowych
na jej naprawy. W latach 1993–2009 wyłączono z eksploatacji ponad 22% linii
kolejowych, zaś prędkość kursowania została obniżona na 41% długości linii torów
kolejowych. Od roku 2012 zaczyna być widoczna poprawa stanu technicznego. Według
Raportu rocznego [1] z dnia 31 grudnia 2012 roku dzięki robotom utrzymaniowo –
naprawczym oraz inwestycjach w rozwój infrastruktury kolejowej długość torów linii
kolejowych z dobrą oceną stanu technicznego wzrosła o 3% (w porównaniu z dniem 31
grudnia 2011 roku) i stanowiła 43% całkowitej długości torów.

Rysunek 1. Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej (stan na dzień
31 grudnia 2012 roku), źródło: Raport roczny za 2012 rok
Zamieszczony powyżej wykres ukazuje podział infrastruktury kolejowej według trzech
ocen ich stanu: dobrej, dostatecznej oraz niezadowalającej. Kolorem fioletowym
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oznaczono linie kolejowe z dobrą oceną – linie kolejowe, na których wymagane są
roboty konserwacyjne, a ich eksploatacja jest zgodna z założonymi parametrami.
Kolorem jasnobrązowym oznaczono linie kolejowe z oceną dostateczną, dla których
niezbędne jest wykonanie bieżących napraw (wymiana uszkodzonych elementów
torów) oraz napraw konserwacyjnych, a rozkładowa prędkość maksymalna na nich
została obniżona (wprowadzono lokalne ograniczenia prędkości). Kolorem
ciemnobrązowym oznaczono linie kolejowe z oceną niezadowalającą, dla których
niezbędna jest kompleksowa wymiana nawierzchni, a parametry eksploatacyjne są
znacznie obniżone (duża ilość lokalnych ograniczeń i małe prędkości rozkładowe oraz
obniżone dopuszczalne naciski).
Aktualnie Spółka Akcyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiada niespełna 28 tys. km
torów szlakowych i głównych zasadniczych na stacjach (19 191 km linii kolejowych), na
których pociągi mogą rozwijać maksymalne prędkości rozkładowe w przedziałach: od
40 km/h do 80 km/h (33,2% linii kolejowych) oraz od 80 km/h do 120 km/h (35,9% linii
kolejowych). Prędkość poniżej 40km/h nie będzie przekraczana na 7,4% linii
kolejowych. Na 7,1% linii kolejowych prędkość ta wynosić będzie powyżej 160 km/h,
zaś 16,4% stanowić będą linie kolejowe, na których maksymalna prędkość rozkładowa
będzie w przedziale od 80km/h do 120 km/h.
Przyznane Polsce wysokie środki unijne na rozwój infrastruktury transportowej
(z uwzględnieniem podziału 50% na infrastrukturę drogową i 50% na infrastrukturę
kolejową) są bodźcem stymulującym postęp prac na kolei. Po wielu latach stagnacji
modernizacyjnej możliwa staje się poprawa warunków geometrii torów kolejowych.
Wieloletni program inwestycji kolejowych [2] do roku 2015 zakłada 130 zadań, które
mają ścisły związek z planami modernizacji linii kolejowych zaliczonych do
Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Prace obejmą 12% (2305 km) linii kolejowych.
Na poniższej mapie (Rysunek 2) zaprezentowano kolorem czerwonym projekty
inwestycyjne prowadzone w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Kolorem zielonym projekty inwestycyjne, które realizowane są w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych (RPO). Kolor granatowy przedstawia inwestycje
finansowane z budżetu państwa, zaś kolor jasnoniebieski prowadzone w oparciu
o Fundusz Kolejowy.
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Rysunek 2. Inwestycje infrastrukturalne objęte WPIK 2013–2015, źródło: Biuletyn
Informacji Publicznej – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
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Rysunek 3. Projekty planowane do modernizacji i rewitalizacji w perspektywie
finansowej UE na lata 2014–2020, źródło: PKP PLK – Railway Business Forum
Na powyższej mapie zaprezentowane zostały inwestycje planowane na lata 2014–
2020, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej. Kolorem fioletowym
oznaczono zrealizowane lub w trakcie realizacji projekty z funduszy ISPA, PHARE,
SPOT, POliŚ. Kolorem czerwonym zaznaczono projekty planowane w latach 2014–2020
z funduszy Unii Europejskiej (bez Regionalnych Programów Operacyjnych). Kolorem
zielonym oznaczone zostały inne zadania realizowane do końca 2014 roku
(modernizacje oraz rewitalizacje bez środków z Unii Europejskiej). Kolorem
pomarańczowym zaznaczono planowane projekty rewitalizacyjne na lata 2014–2020
realizowane z funduszy Unii Europejskiej.
W związku z planowaną modernizacją i rewitalizacją w Polsce na tak dużą skalę (2014–
2020), warto zwrócić uwagę na sam proces ich wykonania, który jest skomplikowany
i czasochłonny. Warto zauważyć także, że przez ten proces weryfikowane są wszystkie
założenia projektowe (jeżeli chodzi o termin ich ukończenia). W dalszej części
publikacji opisane zostaną geodezyjne prace z uwzględnieniem kolejnych etapów
prowadzonej modernizacji ze zwróceniem uwagi na metodę pomiaru.

Geodezyjne pomiary kolejowe
Pomiary wstępne
Do pomiarów i prac wstępnych zaliczać będziemy całokształt opracowania, który jest
niezbędny do wykonania pomiarów przedprojektowych oraz pomiarów
eksploatacyjnych w procesie modernizacji linii kolejowej. W skład tych prac zaliczać
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będziemy: założenie oraz pomiar kolejowej podstawowej i szczegółowej osnowy
geodezyjnej (zgodnie z instrukcjami [3] i [4]), sporządzenie przedprojektowej
dokumentacji geodezyjnej (zgodnie z instrukcją [5]) oraz wykonanie dokumentacji
fotograficznej (nie obowiązkowej), która wymagana jest zwykle przez biuro
projektowe.

Pomiary przedprojektowe wykonywane metodami klasycznymi
Do pomiarów przedprojektowych wykonywanych metodami klasycznymi zaliczać
będziemy wszystkie niezbędne pomiary mające na celu zobrazowania stanu
istniejącego torów kolejowych m.in.: pomiary położenia toru w przekroju
poprzecznym (niwelację) oraz pomiary biegunowe toru kolejowego z interwałem
20,00 m i skrajni. Pomiary wykonujemy zgodnie z charakterystyką opisaną
w instrukcji [6]. Przebieg techniczny tych pomiarów wygląda następująco:






Rozmierzenie na szynach odległości 20,00 m,
Nawiązanie instrumentu do Kolejowej Osnowy Specjalnej,
Pomiar biegunowy rozmierzonych punktów (szyny lewej i prawej),
Pomiar szerokości toromierzem,
Wykonanie niwelacji na wcześniej pomierzonych punktach.

Proces pomiaru jest czasochłonny i uwzględnia dopuszczalne odchyłki, a wszystkie
informacje na temat stanu istniejącego toru uzyskujemy podczas opracowywania
danych obserwacyjnych polegającym na:



Wykorzystaniu autorskich programów, skryptów obliczeniowych,
Manualnym przeliczaniu przechyłki oraz współrzędnych przestrzennych
punktów osi toru kolejowego na podstawie danych z pomiaru biegunowego
i niwelacji toków szynowych oraz szerokości pomierzonej toromierzem.

Pomiary przedprojektowe wykonywane systemem mobilnym GEDO–CE
Do pomiarów przedprojektowych wykonywanych systemem mobilnym GEDO–CE
zaliczać będziemy tak jak uprzednio wszystkie niezbędne pomiary mające na celu
zobrazowania stanu istniejącego torów kolejowych z uwzględnieniem odrębnej
metody podczas pomiarów położenia toru w przekroju poprzecznym oraz pomiarów
biegunowych toru kolejowego z interwałem 20,00 m, które wykonywane są
jednocześnie poprzez zastosowanie specjalnego wózka pomiarowego. Oprócz
podstawowych danych z pomiaru biegunowego dostarczane są informacje
o szerokości toru i współrzędnych przestrzennych osi toru. Ponadto dodatkowo
rejestrowane są obserwacje punktów skrajni. Pomiary systemem mobilnym również
oparte są na instrukcji [6]. Przebieg techniczny tych pomiarów wygląda następująco:




Nawiązanie instrumentu do Kolejowej Osnowy Specjalnej,
Pomiar biegunowy – 3D miejsca ustawienia wózka pryzmatycznego (interwał
20,00 m odczytywany na bieżąco z kontrolera znajdującego się przy wózku),
Jednoczesna z pomiarem biegunowym obserwacja szerokości toru,
współrzędnych osi toru i obu szyn (na podstawie jednego pomiaru
biegunowego) oraz położenia toru w przekroju poprzecznym.
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Pomiary wykonywane są znacznie szybciej niż metodami klasycznymi (około 5 godzin
na odcinek 7 km), zaś opracowanie wyników polega na postprocessingu
poszczególnych stanowisk pomiarowych w jeden kompletny tor. Proces kompilacji
stanowisk wykonywany jest w programie Trimble Gedo Office przedstawionym na
poniższym rysunku (Rysunek 4). Następnie dane przygotowywane są do dalszego
przetwarzania przez biuro projektowe, które zobowiązane jest dostarczyć projekt
wykonawczy. Zadaniem geodetów w tej fazie modernizacji linii kolejowej jest
wyniesienie projektu w teren.

Rysunek 4. Opracowywanie wyników pomiarów przedprojektowych w programie
Trimble Gedo Office, źródło własne

Pomiary eksploatacyjne wykonywane metodami klasycznymi
Do pomiarów eksploatacyjnych wykonywanych metodami klasycznymi zaliczać
będziemy wszystkie niezbędne pomiary mające na celu: wyniesienie projektu w teren
oraz przedstawienia podstawowych parametrów geometrycznych toru. W pomiarach
klasycznych do wyniesienia projektu w teren używana jest niwelacja geometryczna
i pomiary biegunowe, zaś w przypadku pomiarów eksploatacyjnych toromierze
elektroniczne lub drezyny pomiarowe.
Proces wyniesienia projektu w teren jest czasochłonny i postęp prac modernizacyjnych
z jego wykorzystaniem jest utrudniony. Jeżeli chodzi o pomiary eksploatacyjne,
przeprowadzane są stosunkowo szybko, jednakże nie rejestrują one na całej długości
położenia toru względem projektu. Rejestrowana jest tylko na przeciwko znaków
regulacji osi toru, zaś w miejscach pomiędzy znakami regulacji rejestrowane są tylko
podstawowe parametry geometryczne toru.
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Pomiary przedprojektowe wykonywane systemem mobilnym GEDO–CE
Do pomiarów eksploatacyjnych wykonywanych systemem mobilnym GEDO–CE
zaliczać będziemy dokładnie te same pomiary co w metodach klasycznych
z uwzględnieniem metody pomiarów poszczególnych danych. Zarówno wyniesienie
projektu w teren jak i pomiar eksploatacyjny mają tę samą charakterystykę.
Wykonywane są za pomocą dwuwózkowego systemu GEDO Vorsys, a schemat
pomiaru jest następujący:
a. Orientacja instrumentu (znajdującego się na wózku instrumentalnym) do
Kolejowej Osnowy Specjalnej,
b. Wycelowanie w wózek pryzmatyczny i pomiar kinematyczny, który polega
na rejestracji nasunięcia, podbicia, szerokości oraz kilometrażu toru
kolejowego z interwałem 1,00 m mierzonego względem projektu.
c. Opracowanie pomiarów w programie Gedo Tamp i eksportowanie ich
w formacie
kompatybilnym
z
elektronicznymi
podbijarkami
Plasser & Theurer.

Rysunek 5. Opracowywanie wyników pomiarów eksploatacyjnych w programie
Trimble Gedo Tamp, źródło własne

Metodologia
W celu przeprowadzenia badań wykonano pomiar tego samego odcinka toru
kolejowego zarówno metodami klasycznymi i systemem mobilnym GEDO–CE. Pomiar
przeprowadzono dokładnie w tych samych miejscach - oznaczono je na szynie po
wykonaniu pierwszego pomiaru. W celu zniwelowania błędów przypadkowych
wykorzystano do nawiązania te same punkty Kolejowej Osnowy Specjalnej, a pomiary
wykonywano w tym samym czasie, aby uniknąć wpływu różnych warunków
atmosferycznych. Pomiary przeprowadzono z interwałem 20,00 m oraz w profilach
poprzecznych znaków regulacji osi toru. Zakresem badań objęto: pomiary różnic
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wysokości toków szynowych w jednym przekroju, pomiary szerokości, pomiary
nierówności toku szynowego w płaszczyźnie pionowej dla obu toków szynowych
i nierówności toków szynowych w płaszczyźnie poziomej oraz odstępstwa od projektu
w pionie i poziomie.

Wyniki i dyskusja
Tabela 1 przedstawia otrzymane wyniki pomiarów toru kolejowego metodami
klasycznymi i systemem mobilnym GEDOCE. Kolumny 3 i 4 reprezentują rzędne szyn
referencyjnych zaokrąglone do milimetra. Kolumna 2 prezentuje porównanie metod
w płaszczyźnie poziomej – w formie nasunięcia obliczonego z danych pomiarowych
metody klasycznej oraz pomierzonych systemem GEDO REC. Warto zwrócić uwagę na
kolumnę 5, która reprezentuje różnice rzędnej szyny referencyjnej obu metod. Różnice
w płaszczyźnie pionowej zauważalne są na kilometrażu 153 780,00 m. Wynoszą w tym
miejscu 2,0 mm. Obserwujemy również zwiększanie różnicy wraz z przyrostem
kilometrażu od wspomnianego punktu odbicia. Zwiększenie różnic związane jest
z błędem pomiaru przewyższenia, który wynika z dokładności instrumentu
pomiarowego Trimble S8. Wartości błędów przewyższeń i błędów liniowych
w zależności od odległości od stanowiska w zestawieniu z kilometrażem przedstawia
Tabela 2.
Tabela 1. Analiza porównawcza pomiarów metodami klasycznymi i systemem
mobilnym GEDO–CE
Kilometraż

Odsunięcie osi
Rzędna szyny
zmierzonej
referencyjnej z
tachimetrycznie od
pomiaru GEDO REC
osi zmierzonej GEDO
[m]
REC [mm]

Rzędna szyny
referencynej z
niwelacji
precyzyjnej DNA 03
[m]

Różnica
wartości z
kolumn 4 i 5
[mm]

1

2

3

4

5

132+403,28

-1

210,2420

210,2430

-1

132+410,03

-2

210,2460

210,2470

-1

132+430,00

-3

210,2420

210,2430

-1

132+450,01

-3

210,2450

210,2460

-1

132+463,14

-3

210,2590

210,2600

-1

132+470,02

-4

210,2610

210,2620

-1

132+490,02

0

210,2670

210,2680

-1

132+509,98

-2

210,2910

210,2910

0

132+530,00

2

210,3040

210,3040

0

132+543,01

-2

210,3090

210,3090

0

132+549,97

2

210,3200

210,3200

0

132+570,01

5

210,3310

210,3290

2
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132+590,03

3

210,3340

210,3320

2

132+607,52

2

210,3440

210,3400

3

Tabela 2. Zestawienie błędu przewyższenia i błędu liniowego w zależności od
odległości

Kilometraż
[m]

Odległość
punktu
mierzonego
od
stanowiska
tachimetru
[m]

Błąd pomiaru
przewyższenia
mierzonego
tachimetrem Trimble
S8 2' dla danej
odległości [mm]

Odległość punktu
mierzonego od stanowiska
tachimetru przy pomiarze
stanu istniejącego
przedprojektowego [m]

Błąd liniowy
wynikający z
dokładności pomiaru
kierunku instrumentu
Trimble S8 2' dla danej
odległości [mm]

132+403,28

52,593

0,5

52,593

0,5

132+410,03

45,878

0,4

45,878

0,4

132+430,00

25,912

0,3

25,912

0,3

132+450,01

6,077

0,1

6,077

0,1

132+463,14

7,610

0,1

7,610

0,1

132+470,02

14,398

0,1

14,398

0,1

132+490,02

34,290

0,3

34,290

0,3

132+509,98

54,244

0,5

54,244

0,5

132+530,00

74,241

0,7

74,241

0,7

132+543,01

87,236

0,8

87,236

0,8

132+549,97

94,232

0,9

94,232

0,9

132+570,01

114,235

1,1

114,235

1,1

132+590,03

134,226

1,3

134,226

1,3

132+607,52

142,688

1,4

142,688

1,4

W tabeli 3 zestawiono wyniki obliczonej przechyłki z niwelacji precyzyjnej (Leica DNA
03) oraz pomierzonej za pomocą wózka pryzmatycznego w systemie GEDO REC.
Wyniki zestawiono z kilometrażem, aby łatwiej było je odnieść do wcześniejszych
zestawień.
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Tabela 3. Zestawienie błędów przewyższenia w zależności od odległości
Kilometraż

Przechyłka z pomiaru
GEDO REC [mm]

Przechyłka z niwelacji DNA
03 [mm]

Różnica wartości z
kolumn 9 i 10 [mm]

132+403,28

-2,1

-3,0

0,9

132+410,03

-0,3

-2,0

1,7

132+430,00

-2,1

-3,0

0,9

132+450,01

-1,6

-2,0

0,4

132+463,14

1,9

1,0

0,9

132+470,02

3,2

3,0

0,2

132+490,02

-2,6

-3,0

0,4

132+509,98

1,3

1,0

0,3

132+530,00

2,7

2,0

0,7

132+543,01

0,4

0,0

0,4

132+549,97

-0,1

-2,0

1,9

132+570,01

3,0

3,0

0,0

132+590,03

-1,7

-3,0

1,3

132+607,52

-0,2

0,0

-0,2

W powyższej tabeli możemy zaobserwować losowe różnice położenia toru w przekroju
poprzecznym. Wynikają one z błędów przypadkowych, którymi jest obarczona
niwelacja precyzyjna torów kolejowych. Błędami, które wcześniej wspomniano mogą
być:
 Nierówność główki szyny spowodowana wyeksploatowaniem materiału,
 Niedokładne przyłożenie łaty do miejsca przez które przechodzi przekrój
poprzeczny.
Błędy przypadkowe generowane w niwelacji precyzyjnej, podczas pomiarów
systemem mobilnym są ograniczane ze względu na cztery miejsca podparcia wózka
pomiarowego i stałego ustawienia pod kątem prostym do szyny referencyjnej toru
kolejowego.

Wnioski
Zaprezentowane wyniki pokazały, że stosując system mobilny GEDOCE przy
uwzględnieniu pewnych ograniczeń wynikających z dokładności instrumentu
pomiarowego Trimble S8 utrzymujemy taką samą dokładność pomiaru co metodami
klasycznymi. Ponadto stosując system wózków pomiarowych eliminujemy częściowo
błędy przypadkowe występujące podczas pomiaru metodami klasycznymi. Warto
również wspomnieć o tym, że użycie systemu mobilnego podnosi znacznie wydajność
robót geodezyjnych podczas modernizacji torów kolejowych co skutkować będzie
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mogło szybszym rozwojem infrastruktury kolejowej w Polsce. Podczas wykonywania
pomiarów systemem mobilnym GEDO–CE zaobserwowano również następujące
wnioski:







Pomiar szlaku kolejowego systemem mobilnym GEDO–CE przez
niedoświadczony zespół może nieść ze sobą wiele błędów, m.in.:
1. Ustawienie instrumentu w miejscu, w którym może się on
rozpoziomować (charakterystyka drgań i mobilności powietrza przy
przejeżdżającym pociągu);
2. Za duża prędkość wózka pomiarowego, skutkować może
zmniejszeniem dokładności;
3. Brak kontroli poprawności działania systemu;
Program GEDO Vorsys systemu wózków pomiarowych GEDO–CE pozwala na
bieżąco kontrolować efekty modernizacji torów kolejowych;
Polskie kryteria dokładnościowe dla pomiarów powykonawczych stawiają
pewną trudność podczas pomiarów systemem mobilnym GEDO–CE, co
skutkuje wybiórczymi powtórkami pomiaru;
Warto rozważyć ewentualne dostosowanie kryteriów dokładnościowych, które
spełniać powinny systemy mobilne – poprzez np. korektę wartości
podstawowych parametrów geometrycznych torów kolejowych tak, aby
odpowiadały parametrom u naszych zachodnich sąsiadów, u których pociągi
poruszają się ze znacznie większą prędkością a bez systemów mobilnych
niemożliwa jest modernizacja linii kolejowej.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla Pana Andrzeja Kwiatkowskiego oraz firmy GEOPLAN ze
Zgierza za pomoc w prowadzonych badaniach oraz udostępnienie sprzętu
pomiarowego, bez którego wykonanie powyższych prac byłoby niemożliwe.
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WIELOMIANY JACKA W KWANTOWYM
UŁAMKOWYM EFEKCIE HALLA – JACK STATES
Bartosz Kuśmierz
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
Kwantowy ułamkowy efekt Halla, to jedno z najciekawszych zjawisk
zachodzących w fizyce ciała stałego. Ze względu na trudności w analitycznym
opisie tego zjawiska, bardzo ważną rolę w jego poznaniu zajmują obliczenia
numeryczne. Dzięki nim można poznać funkcje falowe systemu, rozpisane
w odpowiedniej bazie.
Niestety, w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową
używaną przy diagonalizacji Hamiltonianu dzisiejsze komputery pozwalają na
symulowanie bardzo małych układów – ok. dwadzieścia, dwadzieścia parę
cząstek.
Do obliczenia funkcji falowych dla większych układów należy sięgnąć po inne
metody. Jedną z nich może być metoda rozpisywania w bazie jednomianowych
funkcji symetrycznych wielomianów Jacka, które opisują tak zwane 'Jack States'.

Efekt Halla
Klasyczny Efekt Halla
Efekt Halla został odkryty przez Edwina Herberta Halla w 1879. Hall zaobserwował, że
ładunkowi elektrycznemu przepływającemu przez przewodnik w polu magnetycznym,
towarzyszy wytwarzane napięcia wzdłuż przewodnika, prostopadle do przyłożonego
pola. Zjawisko jest wyjaśniane, przez działanie siły Lorentza.
Rozważmy prostopadłościenną płytkę o wymiarach a,b,c. Niech ładunek porusza się
równolegle do a (z prędkością v), a pole magnetyczne (o indukcji B) jest równoległe
do c. Wtedy na każdy nośnik ładunku o wartości q działa siła Lorenc
wzdłuż b o wartości
𝐹 = 𝑞𝑣𝐵.

(1)

Nośniki przesuwają się do ścianek prostopadłościanu i obserwujemy różnicę
potencjału E. Siła wypadkowa, to
𝐹𝑤 = 𝑞𝑣𝐵 − 𝑞𝐸.

(2)

W równowadze wynosi zero, stąd można policzyć napięcia Halla, które wynosi
𝐼𝐵

𝑈𝐻 = 𝑛𝑞𝑐.

(3)

Dla n – koncentracja nośników, I – natężenie prądu.

Całkowity kwantowy efekt Halla
Kwantowy efekt Halla (całkowity) [1] można zaobserwować w dwuwymiarowych
strukturach elektronowych. Zachodzi tylko w niskich temperaturach (niższych niż
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4.2 K) i bardzo mocnych polach magnetycznych. Przewodnictwo Halla definiujemy,
jako
𝐼

𝜎𝐻 = 𝑈 .

(4)

𝐻

σH jest dana w specyficznych jednostkach
𝜎𝐻 = 𝜈

𝑒2
.
ℎ

(5)

W przypadku całkowitego kwantowego efektu Halla (IQHE) νjest liczbą całkowitą
dodatnią. IQHE jest powiązany z kwantyzacją Landauowską - kwantyzacją orbit
cyklotronowych, naładowanych cząsteczek, w polu magnetycznym. Poziomy
energetyczne, występujące w tym zjawisku nazywane są poziomami Landaua (LL) i są
zazwyczaj mocno zdegenerowane. IQHE został po raz pierwszy zaobserwowany w roku
1980 w The High Magnetic Field Laboratory w Grenoble. W 1985 Klaus von Klitzing
otrzymał nagrodę Nobla za IQHE. Dzięki dyskretnym wartościom przewodnictwa, IQHE
pozwala na bardzo dokładne wyznaczanie stałej struktury subtelnej
𝑒2

𝛼 = 4𝜋𝜀

0 ℏ𝑐

.

(6)

Ułamkowy kwantowy efekt Halla
Ułamkowy kwantowy efekt Halla (FQHE) różni się od IQHE zarówno w sposobach opisu
i interpretacji. Dogodnym językiem używanym do opisu tego zjawiska jest język
złożonych fermionów. Te kwazicząstki są interpretowane jako stany elektronu
związanego z pewną liczbą fluxów pola magnetycznego. Dla przykładu, stan ze
współczynnikiem zapełnienia jedna trzecia - Laughlin liquid, odpowiada kompletnie
zapełnionemu
poziomowi
Landaua
identycznych
i
nieoddziaływających
(modelowanych oddziaływaniem punktowym) złożonych fermionów.

Wielomiany Jacka
Wielomiany Jacka [2-3], to niezwykła rodzina wielomianów symetrycznych. Są
indeksowane partycją liczby naturalnej λ i liczbą rzeczywistą α tworzą bazę
ortogonalną w pierścieniu funkcji symetrycznych Λ. Najprościej, choć w sposób
niekonstrukcyjny (twierdzenie postuluje istnienie pewnej rodziny wielomianów)
definiuje się je przez relacje ortogonalności w tymże pierścieniu.
Wielomiany Jacka są uogólnieniem wielu rodzin wielomianów symetrycznych,
włączając w to wielomiany Schura, wielomiany zonalne, kwaternionowe wielomiany
zonalne i jednomianowe funkcje symetryczne. Wielomiany Jacka są specjalnym
przypadkiem wielomianów Macdonalda.

Partycje
Partycja liczby naturalnej, to ciąg liczb całkowitych, nieujemnych ustawionych
w porządku nierosnącym.
𝜆 = (𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 , . . . ).

(7)
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Niezerowe elementy ciągu, to części partycji. Liczba części partycji to długość partycji.
Suma części, to jej waga.
Czasami przydatnym jest nierozróżnianie dwóch partycji, które różnią się tylko zerem
na końcu (np przy definiowaniu działań na partycjach). Wtedy rozpatrujemy partycje
(3,2,2,1) i (3,2,2,1,0,0) jako jedną i tą samą partycję.
Mówimy, że partycja λ jest większa od μ w porządku naturalnym, gdy dla każdego
i naturalnego, suma pierwszych i części partycji λ jest większa od sumy pierwszej
i części partycji μ. Piszemy wtedy
𝜆≤𝜇.

(8)

Pierścień funkcji symetrycznych
Wielomian symetryczny, to wielomian niezmienniczy na dowolną permutację jego
zmiennych. Wielomiany antysymetryczne to takie, których znak po dowolnej,
nieparzystej permutacji się zmienia. Pierścień funkcji symetrycznych oznaczamy Λ.
Ważną rodziną funkcji bazowych
jednomianowe funkcje symetryczne

w pierścieniu

funkcji

symetrycznych

𝛼
𝛼
𝑚𝜆 (𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 ) = ∑𝛼∈𝐴 𝑥1 1 … 𝑥𝑛 𝑛 .

są
(9)

Dla A – zbioru wszystkich rozróżnialnych permutacji partycji λ.

Wielomiany Jacka
Wielomiany Jacka
𝐽𝜆𝛼 (𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 ),

(10)

Indeksuje się partycją liczby naturalnej λ i liczbą rzeczywistą α. Można je zdefiniować
na dwa sposoby. Pierwszy, niekonstrukcyjny opiera się o twierdzenie, które mówi, że
w pierścieniu funkcji symetrycznych istnieje ortogonalna (w naturalnym dla pierścienia
funkcji symetrycznych, iloczynie skalarnym) rodzina funkcji symetrycznych, spełniająca
specjalny (trójkątny) rozkład w bazie jednomianowych funkcji symetrycznych. Jednak
ta definicja jest niekonstrukcyjna i przez to mało przydatna w obliczeniach
współczynników wielomianów Jacka w interesującej nas bazie. Równoważna definicja
wielomianów Jacka mówi, iż jest to rodzina funkcji własnych operatora różniczkowego,
który jest jednocześnie Hamiltonianem w modelu Calogero–Sutherlanda–Mosera
i opisuje układ N cząstek na okręgu, z oddziaływaniem odpychającym. Operator ten
dany jest wzorem
𝑥 +𝑥

𝜕

𝜕

𝜕

𝐻𝐶𝑀𝑆 = 𝛼 ∑𝑖(𝑥𝑖 𝜕𝑥 )2 + ∑𝑖<𝑗 (𝑥𝑖−𝑥𝑗) (𝑥𝑖 𝜕𝑥 − 𝑥𝑗 𝜕𝑥 ).
𝑖

𝑖

𝑗

𝑖

𝑗

(11)

Bazując na tej definicji i własnościach Hamiltonianu w modelu Calogero–Sutherlanda–
Mosera możemy obliczyć współczynniki wielomianu Jacka w bazie jednomianowych
funkcji symetrycznych
𝐽𝜆𝛼 (𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 ) = ∑𝜇≤ 𝜆 𝑚𝜇 𝑣𝜆,𝜇 .

(12)
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Jack States
'Jack States' to stany w kwantowym efekcie Halla, które możemy przedstawić za
pomocą wielomianów Jacka [4-5]. Istnieje naturalny sposób powiązania partycji
z (bozonową) liczbą okupacyjną konfiguracji najniższego poziomu Landaua na
orbitalach z momentem pędu.
Squeezing to dwu cząsteczkowa operacja, która przesuwa jedną cząstkę z orbitalu
m na n i drugą z o na p w taki sposób, że m<n ≤o<p i suma m i p jest równa sumie
n i o. Taka operacja, w naturalny sposób łączy się z porządkiem na partycjach.
Λ ≤ μ wtedy i tylko wtedy, gdy liczba okupacyjna konfiguracji utożsamiona z μ może
zostać otrzymana poprzez squeezing konfiguracji utożsamionej z λ. Postać
wielomianów Jacka z wzoru (12) zapewnia, że wyrażenie na wielomian Jacka zawiera
w rozwinięciu w bazie jednomianowych funkcji symetrycznych tylko jednomiany
skorelowane ze stanami, które mogą zostać uzyskane przez squeezing ze stanem λ.
Każda wartość pola magnetycznego może zostać powiązana ze współczynnikiem
zapełnienia  rozumianego jako stosunek elektronów do ilości fluxów pola
magnetycznego
𝑝
𝑞

𝜈= .

(13)

Funkcja falowa Laughlina, dla bozonów, może zostać przedstawiona jako iloczyn
funkcji gaussowski i funkcji Jacka. W przypadku fermionów, by otrzymać stan
Laughlina należy odpowiednio dobrany wielomian Jacka pomnożony przez czynnik
gaussowski pomnożyć jeszcze przez wyznacznik Vandermonda, który jest jednocześnie
kanonicznym izomorfizmem z pierścienia funkcji symetrycznych w pierścień funkcji
antysymetrycznych. Bozonową funkcję Laughlina dla współczynnika zapełniania jeden
nad r (pomijając czynnik gaussowski) można przedstawić jako
𝛼

(𝑥 , 𝑥 , . . . , 𝑥𝑛 ).
𝛷𝐿 = ∏𝑛𝑖<𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 )𝑟 = 𝐽𝜆01,𝑟
(1,𝑟) 1 2

(14)

Gdzie
𝛼𝑘,𝑟 = −

𝑘+1
.
𝑟−1

(15)

Oraz
𝜆0 (1, 𝑟) = ( 𝑟(𝑛 − 1), 𝑟(𝑛 − 2), … , 𝑟, 0).

(16)
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JAK WYKRYĆ ŻYCIE NA MARSIE? PROJEKT SCORPIO 4
Agnieszka Rumińska, Bartłomiej Matuszkiewicz

Wprowadzenie do projektu
Celem niniejszego projektu jest opracowanie najlepszej metody i technologii detekcji
mikroorganizmów, ich związków budulcowych oraz metabolitów w glebie. Wybrana
metoda pomiaru jakościowego próbek gleby będzie użyta w mobilnym,
autonomicznym laboratorium, zamontowanym na łaziku SCORPIO 4 (Rys.1). Robot
powstał z inicjatywy członków Koła Naukowego Pojazdów Niekonwencjonalnych OffRoad, działającego przy Wydziale Mechanicznym na Politechnice Wrocławskiej.
Ideą projektu SCORPIO jest zaprojektowanie i skonstuowanie mobilnego robota
terenowego, który sprosta wyzwaniom surowego środowiska pozaziemskiego,
a podczas konkurencji konkursowych będzie potrafił samodzielnie wykonać zadania
serwisowe oraz badawcze. Łazik jest przygotowany do konkurencji University Rover
Challenge (URC, planowany start w zawodach w 2015 roku) oraz European Rover
Challenge (ERC, planowany start we wrześniu 2014 roku). Moduł z laboratorium
badawczym został zaprojektowany na potrzeby konkurencji Sample Return Task,
której celem jest zbadanie próbki gleby in situ, a następnie określenie, czy potencjalnie
znajdują się w niej organizmy zdolne do przeprowadzania procesów życiowych, ich
prekursory lub szczątki.

Rys. 1: Wizualizacja łazika SCORPIO 4

Autonomiczny moduł do badania gleby
Łazik oraz wszystkie jego podzespoły muszą spełniać ścisłe reguły narzucone przez
organizatora konkursu. Dopuszczalna masa całej konstrukcji nie może przekraczać
50 kg, przy czym konfiguracja elementów zamocowanych na platformie może zmieniać
się w zależności od wykonywanego zadania. Do pobrania i analizy próbki potrzebne są
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reaktor wyposażony w analizator i detektor, próbniki oraz wiertło. Moduł, który będzie
wyposażony w odczynniki potrzebne do przeprowadzenia analiz to LOGAn (Life
Obtaining Ground Analyzer).

Metoda Badawcza
Metoda badawcza, która została wybrana do przeprowadzenia
laboratoryjnym cechuje się kilkoma istotnymi zaletami:





w module

odczytanie wyniku pozytywnego jest jednoznaczne i można je łatwo wykonać
przy pomocy prostego detektora,
czas oczekiwania na wynik wynosi nie więcej niż 5 minut i w niewielkim
stopniu zależy od warunków otoczenia (zmiany ciśnienia, temperatury,
wilgotności powietrza),
do przeprowadzenia analiz potrzebna jest mała objętość odczynników oraz
niewielka masa zawiesiny gleby.

Do testowania jakości pobranych próbek wybrano zmodyfikowaną próbę Lowry'ego na
wykrywanie obecności całkowitego białka. Każda próba gleby przed dodaniem
odczynników jest najpierw rozpuszczana w roztworze lizującym (degradującym
składniki komórek mikroorganizmów). Jednocześnie dochodzi również do denaturacji,
czyli nieodwracalnego zniszczenia biopolimerów. Białka, między innymi białka
cytoplazmy, są uwalniane w procesie lizy z wnętrza komórek, a zniszczenie ich
struktury III-rzędowej w procesie rozfałdowania sprawia, że do środowiska
reakcyjnego eksponowane są fragmenty reagujące z odczynnikami w próbie
Lowry'ego. Obecność w mieszaninie reakcyjnej niektórych związków organicznych
(związki wielopierscienowe, fenole, guanina, ksantyna) może interferować nieznacznie
z sygnałem od samych peptydów, co nie wpływa jednak negatywnie na jakość
oznaczeń, ponieważ te zwiazki są produktami metabolizmu organizmów żywych.
Ważną zaletą próby Lowry’ego jest możliwość wykrycia tylko peptydów (minimum trzy
aminokwasy połączone dwoma wiązaniami peptydowymi) lub całych białek, natomiast
próbki z samymi aminokwasami (tyrozyna, tryptofan) dają bardzo słaby sygnał.
Wyklucza to przypadkowe wykrycie pojedynczych aminokwasów, które są
cząsteczkami dość pospolicie występującymi w środowisku i ich odkrycie nie implikuje
występowania organizmów żywych.
Całkowita objętość reakcyjna dla pojedynczej próbki wynosi 250 µl, dzięki czemu
w mobilnym laboratorium mogą być przetestowane jednocześnie trzy lub cztery
rodzaje gleby z różnych lokalizacji w kilku powtórzeniach. Aby móc wykonać takie
doświadczenia, w module zastosowano uniwersalną, 96-dołkową płytkę
polistyrenową.
Próby kalibracyjne dla tej metody polegały na wykonaniu szeregu doświadczeń
w kontrolowanych warunkach z użyciem zawiesin różnych gleb pobranych w sposób
sterylny oraz mianowanej hodowli Escherichia coli. Osobno ustalono próg czułości
metody przy użyciu roztworów BSA (albuminy bydlęcej) o znanych stężeniach.
Próba daje wynik pozytywny, jeśli roztwór po pięciu minutach inkubacji zmieni kolor
z żółtego na niebieski. Jeśli w objętości reakcyjnej nie będzie dostatecznej ilości białka,
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dodany wcześniej odczynnik lizujący spowoduje odbarwienie żółtego roztworu, dzięki
czemu pomiar staje się łatwy do detekcji. Niebieską barwę próbki łatwo można
odczytać w szerokum paśmie, między długością fali λ = 600, a λ = 700 nm (Fot.2). za
pomocą detektora CCD umieszczonego nad płytką. Zmiana zabawienia jest
proporcjonalna do ilości białka w roztworze, może ona zatem stanowić podstawę
zarówno do oznaczenia jakościowego, jak i ilościowego.

Fot. 2: Zestawienie wyników próby Lowry'ego z różnych prób (próbki gleby oraz
hodowla E. coli w różnych rozcieńczeniach)
Oczywista wadą zastosowanej metody badawczej jest konieczność przeprowadzania
analiz w środowisku wodnym, co może być utrudnione w skrajnych warunkach.
Podczas konkursów URC i ERC łazik będzie narażony na wysoką temperaturę, co wiąże
się z ryzykiem parowania i jednoczesnego zagęszczania użytych odczynników. Zmiana
stężenia składników mieszaniny reakcyjnej może być niekorzystna dla wykonywanej
próby wykrywania białka. Z kolei jednym z założeń konkursowych postawionych przez
organizatorów obu konkursów było wynalezienie technologii, która byłaby możliwa do
zastosowania na łazikach w profesjonalnych modułach badawczych. Warunki
ciśnieniowe i temperaturowe panujące na Marsie są bardzo surowe i wynikają z braku
atmosfery planetarnej. Niskie ciśnienie może przyczynić się do szybkiego parowania,
natomiast minusowa temperatura do zamarzania płynów. Aby ochronić
odczynniki przed tymi procesami należy zastosować w module specjalne osłony
izolacyjne lub śluzę.
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Rozwiązania Konstrukcyjne
Przy projektowaniu modułu LOGAn nacisk kładziony był na uproszczenie konstrukcji
przy zachowaniu wszystkich elementów koniecznych do przeprowadzenia badania
gleby. W wyniku tego powstała konstrukcja opierająca się na wózku zawierającym
elementy wykonawcze - końcówki do manipulacji odczynnikami i próbkami,
poruszającym się wzdłuż prowadnic nad płytką w której przeprowadzane będzie
doświadczenie (Rys.3). Do realizacji przepływów zostały dobrane pompki
perystaltyczne, pozwalające zachować dużą dokładność ilości dozowanych substancji
oraz skrócić czas wykonania zadania. Odczyt wyników możliwy jest dzięki
zamontowanej w module kamerze CCD. Nad całością czuwa modułowy sterownik,
w którym każda część odpowiada za określone zadanie, co w przypadku awarii
umożliwia sprawniejszą diagnozę uszkodzenia oraz jego naprawę.
Moduł jest dobrze zoptymalizowany:




posiada małe rozmiary - wymiary podstawy są porównywalne do rozmiaru
kartki A4,
jest prosty w konstrukcji - przesuwne ramię ogranicza liczbę stopni swobody
elementu wykonawczego,
niezawodny - mała liczba elementów oraz decentralizacja poszczególnych
zadań;

Prostota takiego rozwiązania sprawia, że LOGAn z powodzeniem może pracować
w terenie bez znacznego ryzyka uszkodzenia lub dysfunkcji któregokolwiek
z elementów.

Rys. 3: Schemat modułu LOGAn

Podsumowanie
Wszystkie wyżej opisane procesy będą wykonywane automatycznie w module LOGAn.
Autonomiczność oraz małe wymiary i masa reaktora sprawiają, że cała konstrukcja
spełnia wymagania konkursowe oraz być może w przyszłości przyczyni się do
powstania profesjonalnych przyrządów badawczych.
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Podziękowania
Pragnę przekazać podziękowania Pani prof. dr hab. Joannie Kruszewskiej oraz całemu
zespołowi z Zakładu Glikobiologii Grzybów IBB PAN za udostępnienie laboratorium
oraz pomoc przy przeprowadzeniu części badawczej projektu.
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ASFALT MODYFIKOWANY GUMĄ – ZASTOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM I KOLEJOWYM
Sebastian Kowerski - sebastian.kowerski@pwr.wroc.pl
Katedra Dróg i Lotnisk, Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego, Politechnika Wrocławska
Niniejsza publikacja stanowi skrót pracy (referatu) przygotowanego do konkursu
„Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo”. Konkurs przyjął roboczy
podtytuł "Daj młodemu człowiekowi mapę do Nieba, a odda Ci ją
jutro... poprawioną." Celem konkursu była aktywizacja studentów w działalność
rozwojową skutkującą opracowaniem nowych technologii w branży drogowej.
Zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem nietuzinkowych
rozwiązań i zastosowań znanych produktów. Ideą konkursu było także
przybliżenie studentom rynku pracy poprzez przedstawienie im największych firm
w branży drogowej i zaprezentowanie ich produktów. Konkurs polegał na nowym
zastosowaniu i nowatorskim spojrzeniu na produkty już funkcjonujące na rynku
branży drogowej. W pierwszym etapie uczestnicy konkursu za zadanie mieli
przygotowanie referatu, związanego z wylosowanym produktem, który
w przypadku Politechniki Wrocławskiej stanowił asfalt modyfikowany gumą
jednego z wiodących producentów asfaltu w Polsce. We wstępie przedstawiono
badania asfaltu, następnie rozważano innowacyjne zastosowania produktu oraz
aspekt ochrony środowiska. Finał konkursu odbywał się w trakcie konferencji
„Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo w czasie targów
Autostrada Polska 2013 w Kielcach. Konkurs odbywał się pod patronatem
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wprowadzenie
Historia modyfikowania asfaltów sięga lat 60-tych ubiegłego wieku, kiedy to w USA,
Charles McDonald opracował jedną z technologii dodawania materiału gumowego do
asfaltu, o nazwie „Overflex” [12]. W Polsce na szerszą skalę badania nad
zastosowaniem asfaltu modyfikowanego gumą zaczęto przeprowadzać dopiero na
początku lat 90-tych XX wieku. Guma pochodzi z recyklingu zużytych opon i stanowi
jeden ze sposobów ich zagospodarowania. Wzrost motoryzacji w Polsce powoduje, że
rocznie powstaje około 160 tys. ton odpadów i przewiduje się, że liczba ta z każdym
rokiem będzie rosła. Dyrektywy Unii Europejskiej [2] zakazujące składowania po 2006
roku opon nawet w stanie rozdrobnionym [11], wymuszają rozwój metod powtórnego
ich wykorzystania. Jedną z nich jest wzbogacanie nowopowstających nawierzchni
bitumicznych dodatkiem gumowym. Istnieją dwie metody modyfikowania mieszanek
mineralno-asfaltowych gumą: na sucho i mokro. Metoda na sucho polega na
dodawaniu miału gumowego pochodzącego z recyklingu zużytych opon
samochodowych bezpośrednio do mieszanki mineralnej i późniejsze jej mieszanie
z lepiszczem asfaltowym. W metodzie na mokro granulat gumowy mieszany jest
z lepiszczem asfaltowym, w wyniku którego powstaje asfalt modyfikowany [10].
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Badania
Badaniom poddano próbki wykonane z asfaltu modyfikowanego gumą. W celu
określenia właściwości materiału, a także wynikających z nich możliwych zastosowań
został przeprowadzony szereg badań w laboratorium Instytutu Inżynierii Lądowej
Politechniki Wrocławskiej. Wykonano dwa standardowe badania dla asfaltów:
oznaczenie penetracji igłą (wg PN-EN 1426:2009 [6]), oznaczenie temperatury
mięknienia metodą pierścienia i kuli (wg PN-EN 1427:2009 [7]), oraz dodatkowe:
oznaczenie lepkości dynamicznej metodą lepkościomierza obrotowego metodą
Brookfielda (wg PN-EN 13302:2011 [8]). Otrzymane wyniki przedstawiono w Tabelach
1 i 2 oraz na Rysunku 1.
Tabela 1. Głębokość penetracji asfaltu modyfikowanego w temperaturze 25 C
Nr badania

1

2

3

Wartość średnia penetracji
[0,1 mm]

Głębokość penetracji
[0,1 mm]

49

50

49

49

Tabela 2. Temperatura mięknienia próbek asfaltu modyfikowanego gumą
Nr badania
1
2

Pomiar 1
55,43
56,15

Temperatura mięknienia [C]
Pomiar 2
Średnia
55,07
55,3
56,27
56,2

Rysunek. 1. Lepkość dynamiczna asfaltu w temperaturze 135 °C
Przeprowadzone pomiary wskazują, że głębokość penetracji w przypadku asfaltu
modyfikowanego gumą jest mniejsza niż w przypadku asfaltu bez dodatku gumowego.
Temperatura mięknienia natomiast pozostaje bez zmian. Również wykres lepkości
(krzywa) jest charakterystyczny dla asfaltów niemodyfikowanych gumą. Mimo
modyfikacji gumą, otrzymane wartości pozwalają go klasyfikować tej samej klasie co
asfalt bez dodatku gumowego. Spełnia zatem wymagania określone w normie PN-EN
14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami [9].
Dodatkowo wykorzystano badanie wytrzymałości na rozrywanie proste kostek
granitowych sklejonych lepiszczem, przeprowadzone kilka lat temu przez dr Henryka
Kobę na Politechnice Wrocławskiej. Polegało ono na połączeniu dwóch kostek
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granitowych poprzez sklejenie ich lepiszczem asfaltowym z dodatkiem gumy i zbadania
wytrzymałości na rozrywanie proste (Fotografie 1 i 2)

Fotografia 1. Kostki granitowe połączone
asfaltem modyfikowanym gumą, przed próbą
rozrywania [4]

Fotografia 2. Kostki granitowe po próbie
rozrywania [4]

Wyniki wskazują na bardzo dobrą przyczepność asfaltu modyfikowanego gumą do
kostek granitowych oraz o możliwości tworzenia trwałych połączeń między nimi.
Zaprezentowana cecha posłużyła do zaproponowania nowego zastosowania asfaltów
modyfikowanych gumą.

Możliwości zastosowania
Głównym nowatorskim pomysłem zastosowania asfaltu modyfikowanego gumą jest
wykorzystanie go w budownictwie drogowym na pierścieniach rond oraz na
wszelkiego rodzaju skrzyżowaniach w miejscach wybrukowanych, umożliwiających
płynniejszy przejazd samochodom ciężarowym oraz ponadnormatywnym. Obecnie
standardowym rozwiązaniem są nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej, ułożone na podbudowie betonowej. Rozwiązanie to niestety
nie gwarantuje bezawaryjności co skutkuje wypadaniem kostek i stwarza realne
zagrożenie dla pieszych i kierujących pojazdami. Przyczyną tego zjawiska jest
wyrywanie kostek na skutek znacznych sił powstałych w punkcie obrotu naczep
samochodów ciężarowych na nawierzchni z kostki kamiennej. Na Fotografii 3
przedstawiono przykładowe zniszczenie pierścienia ronda na stosunkowo nowym
rondzie w Tomaszowie Mazowieckim.

Fotografia 3. Zniszczony pierścień ronda na skutek przejazdu samochodów
ciężarowych [13]
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Pomysł opiera się na zastąpieniu podsypki cementowo-piaskowej przez cienką
warstwę asfaltu lub mieszanki mineralno-asfaltowej z asfaltem modyfikowanym gumą.
Przykład typowej konstrukcji oraz konstrukcji alternatywnej przedstawia Rysunku 2.

Rysunek 2. Porównanie koncepcji tradycyjnej i proponowanej konstrukcji pierścienia
ronda
Rozwiązanie to jest nieco droższe od konwencjonalnego rozwiązania (Tabele 3 i 4).
Pomimo tego patrząc na interes inwestora rozwiązanie takie byłoby zdecydowanie
trwalsze, co w perspektywie kilkunastu lat przyniosłoby oszczędności i brak
wykonywania powtarzających się napraw. Według wstępnych analiz trwałość
zaproponowanej koncepcji przekracza okres 5 lat, a sama konstrukcja nie generuje
dodatkowych kosztów utrzymaniowych. Potencjalnie rynek zbytu jest ogromny, biorąc
pod uwagę trendy w budownictwie drogowym miast, a także w inżynierii ruchu,
można zaobserwować w ostatnich latach znaczący wzrost liczby powstających rond.
Tabela 3. Szacunkowa cena wykonania 1 m2 nawierzchni tradycyjnej pierścienia ronda
Poz.
D 04.02.01

Części obiektu, elementy konstrukcyjne
Warstwa odsączająca

Jm.
m2

Cena jednostkowa netto [zł]
6,96

D 04.06.01

Podbudowa z betonu cementowego C12/15
gr.20cm

m2

66,80

D 05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2

128,08

OGÓŁEM

201,84
[Źródło: Cennik Sekocenbud III kw. 2012 oraz kalkulacja własna]

54

III Wrocławska Konferencja Studentów
Nauk Technicznych i Ścisłych
Puzzel 2014

Tabela 4. Szacunkowa cena wykonania 1 m2 nawierzchni proponowanej pierścienia
ronda
Poz.
D 04.02.01

Części obiektu, elementy
konstrukcyjne
Warstwa odsączająca

m2

Cena jednostkowa
netto [zł]
6,96

Jm.

D 04.06.01

Podbudowa z chudego
betonu C12/15 gr. 15 cm

m2

51,48

D 04.03.02

Skropienie mechaniczne
warstw konstrukcyjnych
asfaltem gr. 2 cm lub
wykonanie warstwy MMA z
asfaltem modyfikowanym
gumą

m2

61,02

D 05.03.01

Nawierzchnia z kostki
kamiennej na podsypce
cementowo-piaskowej gr.
3cm

m2

128,08

OGÓŁEM

247,54

[Źródło: Cennik Sekocenbud III kw. 2012 oraz kalkulacja własna]

Częstym problemem dnia codziennego wszystkich użytkowników dróg są niewłaściwie
osadzone studzienki kanalizacyjne. Błędy w wykonawstwie, stosowanie najtańszych
materiałów oraz obciążania dynamiczne, wszystkie te czynniki wpływają na to, że
pomimo dobrego stanu nawierzchni drogi, często wykonuje się remonty cząstkowe
w okolicy studzienek kanalizacyjnych. Na rynku dostępne są przeróżne masy, asfalty,
zaprawy etc. do tego typu cząstkowych napraw. Niestety źle dobrane masy skutkują
również szybszym niż można by się spodziewać niszczeniem tak wyremontowanej
nawierzchni. Fotografia 4 obrazuje często spotykany problem na polskich ulicach.

Fotografia 4. Uszkodzenia warstwy powierzchni remontu cząstkowego wokół
studzienki kanalizacyjnej
Kolejny raz odwołując się do pozytywnych właściwości [1] takich jak dobra kohezja
i szerszy zakres temperaturowy w jakich asfalt pracuje w stanie lepkosprężystości,
można stwierdzić że zaproponowane rozwiązanie zdałoby egzamin poprawiając pracę
tak naprawionej nawierzchni, eliminując potrzebę częstych i kosztownych remontów.
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Jeżeli przyjrzeć się ilości występujących studzienek kanalizacyjnych oraz powszechnie
opisanemu problemowi pytanie o możliwość zdobycia rynku zbytu staje się retoryczne.
Wartym zainteresowania pomysłem zastosowania asfaltu gumowego jest użycie go
jako wypełnienia używanego do spajania dwóch nawierzchni w tzw. szwach roboczych.
Powyższe zastosowanie pojawia się w przypadkach, gdy podczas remontu niemożliwe
jest zamknięcie całej drogi lub gdy jedna działka robocza musi być dowiązania do
drugiej. Błędnie wykonanie szwu roboczego skutkuje szybkim pękanie nawierzchni
w miejscu szwu, co powoduje przyspieszoną degradacja nawierzchni. Podobny
problem pojawia się przy wykonywaniu ścieków przykrawężnikowych. Złe wykonanie
takiego połączenia ma katastrofalne skutki dla całej nawierzchni wliczając warstwy
ścieralne oraz podbudowę, do której może przedostawać się woda, która w licznych
momentach przejścia przez temperaturę 0 °C może powodować utratę nośności takiej
nawierzchni. Podany przykład w [4] dobrze opisuje spawalność tego asfaltu, idealnie
nadając się do powyższych celów.
Kolejnym pomysłem alternatywnego zastosowania omawianego produktu jest
wykorzystanie przy budowie torowisk tramwajowych jako masa zalewowa/mieszanka
mineralna łącząca szyny z nawierzchnią przylegającą oraz w miejscach rozjazdów
i zwrotnic tramwajowych. Obecnie stosowane rozwiązania w danych miejscach
wykorzystują różnego rodzaju taśmy, bitumy na zimno i gorąco, niemniej jednak
w wielu wypadkach zastosowane takie rozwiązania są nietrwałe i szybko ulegają
uszkodzeniu (Fotografia 5). Przeprowadzone badania w pracy [4], zwracają szczególną
uwagę na szczepność materiału, co przedstawiają Fotografie 1 i 2. Właściwość ta
pozwoliłaby zapewnić odpowiednią izolację takiej nawierzchni, trwałość oraz
wibroizolację przy porównywalnych cenach obecnie stosowanych rozwiązań.
Dodatkowym atutem jest brak potrzeby dysponowaniem specjalistycznym sprzętem.

Fotografia 5. Uszkodzenia nawierzchni na styku nawierzchni z szyną tramwajową
Według danych GUS z 2012r. łączna długość dróg tramwajowych w Polsce wynosi
2216 km. Patrząc na to ile z tych dróg wymaga remontu oraz na zwiększające się
zapotrzebowanie w polityce transportowej dużych aglomeracji na transport publiczny,
można wnioskować, iż zapotrzebowanie na taki produkt znalazł by dużą rzeszę
odbiorców. Ponadto był by to pierwszy produkt na rynku polskim z wykorzystaniem
asfaltu modyfikowanego gumą. W skali światowej takie rozwiązania zaczynają powoli
przebijać się na rodzimych rynkach, niemniej jednak pozostawiają wielka niszę, którą
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przy przemyślanych działaniach marketingowych, można by bez mniejszych
problemów zapełnić.
Rozwój Polski po 1990r. następuje sukcesywnie niemal we wszystkich gałęziach
gospodarki i przemysłu, dodatkowo duży udział środków unijnych wspomaga
rozbudowę i modernizacje dróg lądowych i kolejowych. Niestety patrząc na te ostatnią
branżę, trzeba otwarcie powiedzieć że zmiany i przeobrażania następują w niej
stosunkowo powoli, a co a tym idzie pozostają duże ilości dróg kolejowych
wymagających modernizacji. Skłoniło to do przyjrzenia się bliżej rozwiązaniom
kolejowym, w których alternatywnie możliwe będzie zastosowanie asfaltu gumowego
jako części składowej nawierzchni kolejowej. W artykule [3] prof. Esveld
z holenderskiego Uniwersytetu TU w Delft przedstawia najnowsze rozwiązania
w dziedzinie kolejowej. Rysunek 3 przedstawia zastosowanie asfaltu w podtorzu
kolejowym. Patrząc na możliwości rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce
w połączeniu z wymienioną technologią daje to ogromne możliwości wykorzystania
omawianego asfaltu jako idealnego materiału ze względu na zwiększoną elastyczność.
Zastosowanie warstwy asfaltu korzystnie wpływa na minimalizacje wibracji, zwiększa
nośność torowiska, zwiększa trwałość ze względu na właściwości izolacyjne, a ponadto
zmniejsza koszty (częstotliwość) zabiegów utrzymaniowych.

Rysunek 3. Innowacyjna nawierzchnia kolejowa dedykowana kolejom dużych
prędkości [3]
Podsumowując rozpatrywany produkt oprócz głównego celu wykorzystania do
budowy nawierzchni drogowych, dzięki wielu pozytywnym właściwościom może
zostać wykorzystany w innych zastosowaniach budownictwa drogowego a nawet jak
można było się przekonać w odrębnych gałęziach budownictwa i przemysłu, co
stanowi o jego uniwersalności i wróży świetlaną przyszłość na rynku polskim jak
i zagranicznym. Mając na uwadze zbliżającą się transzę pieniędzy z Unii Europejskiej na
lata 2014-2020 należy spodziewać się jeszcze większej produkcji asfaltów w Polsce,
w której lwią część może stanowić będzie asfalt modyfikowany gumą, przyjazny
środowisku, zróżnicowany pod względem właściwości produkt na miarę XXI wieku.

Ochrona środowiska
Przeciętny komplet opon w samochodzie osobowym to 40–60 kg gumy, która po
zakończeniu użytkowania staje się odpadem. Ogromne ich ilości dostające się każdego
roku do środowiska wymagają nowych procesów utylizacji. Najpowszechniejsza
metoda polega na ich spalaniu w kontrolowanych warunkach (recykling energetyczny)
w elektrowniach lub cementowniach. W budownictwie drogowym następuje wtórne
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wykorzystanie materiału gumowego poprzez rozdrobnienie opon na miał gumowy
i dodanie do asfaltu lub MMA. Dotychczasowe badania wskazują, że nieprzyjemny
zapach związany z produkcją i wbudowywaniem asfaltu modyfikowanego gumą nie
oznacza wzrostu emisji szkodliwych substancji i niekorzystnego oddziaływania na
organizm człowieka [5].
W obecnej sytuacji prężnego rozwoju cywilizacyjnego i nowych technologii
w budownictwie, aspekty ochrony środowiska są ściśle regulowane przepisami prawa
krajowego i międzynarodowego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony
środowiska” porządkuje kwestie prawne w zakresie budownictwa i konieczności
wtórnego wykorzystywania surowców. Recykling odpadów gumowych wpisuje się
doskonale w politykę ekologiczną. Restrykcyjne przepisy wymuszają w drogownictwie
konieczność zastępowania naturalnych kruszyw do budowy dróg produktami
alternatywnymi, które pochodzą z recyklingu odpadów budownictwa czy przemysłu
motoryzacyjnego. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie
składowania odpadów ma na celu (poprzez surowe wymagania eksploatacyjne
i techniczne dotyczące odpadów i składowisk) zapewnienie środków, procedur i zasad
postępowania zmierzających do zapobiegania lub zmniejszania negatywnych dla
środowiska skutków składowania odpadów w trakcie całego cyklu istnienia
składowiska. Dokument nakłada na Państwa Członkowskie UE podejmowanie
wszelkich środków, aby na składowiska nie przyjmowano całych zużytych opon,
z wyłączeniem opon wykorzystywanych jako materiał inżynieryjny oraz pociętych
zużytych opon [2]. Zagospodarowanie odpadów gumowych wynika również z zasady
zrównoważonego rozwoju, realizowanej w programie GDDKiA - Drogi Przyjazne
Środowisku. Założeniem programu krajowego jest zapewnienie dostępu do
bezpiecznej sieci autostrad i dróg ekspresowych, ale bez uszczerbku dla przyrody
i potrzeb kolejnych pokoleń. Zasada zrównoważonego rozwoju wynika bezpośrednio
z art. 5 Konstytucji RP, stanowiącego że Rzeczpospolita Polska chroni środowisko,
kierując się tą właśnie zasadą.

Podsumowanie
Rozwój branży budowlanej występuje nieprzerwanie od wielu lat. Wymagania
stawiane obecnym produktom z roku na rok są coraz większe, wymuszając na
producentach ciągłe modyfikacje wpływające na polepszenie parametrów określonych
produktów. Czasami wprowadzone modyfikacje tak znacząco zmieniają właściwości
wyrobów budowlanych, że możliwe staje się ich zastosowanie w miejscach do tej pory
zarezerwowanych wyłącznie dla innych produktów lub wręcz pozwalają na znalezienie
nowatorskich zastosowań dla całego przemysłu budowlanego. Dogłębna analiza
produktu dodatkowo poparta badaniami, pozwoliła na znalezienie alternatywnego
zastosowania asfaltu modyfikowanego miałem gumowym.
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Streszczenie
Artykuł stanowi streszczenie referatu przygotowanego na konkurs oraz konferencję
„Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo”. We wstępie przedstawiono
badania asfaltu modyfikowanego gumą, następnie rozważono innowacyjne
zastosowania produktu oraz aspekt ochrony środowiska.

Bitumen modified with rubber – alternative ways to use in civil
engineering
The article constitutes summary of the paper prepared for the competition
and conference: ”The future depends on You- don’t think stereotype”. In the
introduction of this article researches of bitumen modified with rubber have been
presented. Then, author considerated innovative applications of the product
and aspect of an environmental protection.
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WIZUALIZACJA 3D JAKO MECHANIZM WSPIERAJĄCY
GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ
Monika Płuciennik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Gospodarowanie przestrzenią jest procesem wieloaspektowym i długotrwałym.
Wymaga zaangażowania społeczeństwa oraz władz lokalnych. Istotną rolę
odgrywa sposób przedstawienia zamierzeń planistycznych. W pracy podjęto
badania mające potwierdzić przydatność wizualizacji 3D w procesie
podejmowania decyzji planistycznych. Analizy przeprowadzono na przykładzie
prac inwestycyjnych związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowej. Wykonana
wizualizacja stanowiła pomocne narzędzie w ocenie optymalizacji rozmieszczenia
elektrowni wiatrowych oraz wsparcie partycypacji społecznej.

Wprowadzenie
Gospodarowanie przestrzenią odbywa się poprzez działalność poszczególnych ludzi,
gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych czy organów władzy publicznej.
Każdy stara się zagospodarować przestrzeń właściwie do swoich potrzeb. Jednocześnie
wpływa przy tym na życie i funkcjonowanie innych. Potrzebą każdej jednostki jest jak
najbardziej korzystne otoczenie, dlatego społeczności dokładają wszelkich starań, by
warunki bytu były możliwie najlepsze w każdym miejscu w przestrzeni, gdyż
niekontrolowana kumulacja niekorzystnych oddziaływań może pogorszyć sprawność
funkcjonowania gospodarki oraz warunki życia ludności.
Dla stabilności gospodarowania przestrzenią, władze publiczne prowadzą politykę
przestrzenną. Wpływa ona na jakość życia poprzez ingerencję w przebieg procesów
społeczno – gospodarczych oraz kształt środowiska geograficznego (1). Planowanie
przestrzenne, jako jeden z instrumentów polityki przestrzennej, wykorzystuje zasoby
środowiska naturalnego i zabudowanego, aby można było zaspokoić zarówno bieżące
jak i przyszłe potrzeby ludzkości. Zapewnia również prawidłowe zagospodarowanie
przestrzenne kraju, województw i gmin, z uwzględnieniem wzajemnych związków
i interesów oraz powiązań w skali międzynarodowej.
Obecnie problematykę gospodarki przestrzennej w Polsce reguluje ustawa z dnia
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2). Określa ona
zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego
i organy administracji rządowej oraz definiuje zakres i sposoby postępowania
w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenia zasad ich
zagospodarowania i zabudowy. Podstawą tych działań powinien być zrównoważony
rozwój i ład przestrzenny.
Ustawa zwraca uwagę na zapewnienie możliwości zaspokojenia podstawowych
potrzeb poszczególnych społeczności i pojedynczych obywateli, dlatego też
planowanie przestrzenne powinno uwzględniać potrzeby i interesy mieszkańców.
Ustawa narzuca na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek umożliwienia
udziału społecznościom lokalnym w procesie planistycznym, poprzez składanie
wniosków, dyskusję publiczną oraz możliwość wnoszenia uwag zarówno do studium
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kierunków i zagospodarowania przestrzennego, jak i do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Graficzna koncepcja planów miejscowych czy studium przedstawiana w formie płaskiej
mapy z użyciem hermetycznych zapisów i symboli jest standardem i jednocześnie
często niejasnym przekazem dla zwykłego obywatela, pragnącego partycypować
w tworzeniu prawa miejscowego. Taki zobrazowanie może prowadzić do odmiennego
postrzegania przez ludzkie zmysły planowanych zmian z założeniami projektowymi.
Prowadzi to do konfliktów, utrudnia rozwiązywanie problemów oraz osłabia
i ogranicza pozycję społeczności lokalnej podczas prac planistycznych. Problemy te
wprowadzają konieczność stosowania uproszczonych metod prezentacji oraz
dostosowywania ich do umiejętności szerszego grona użytkowników.
Celem pracy jest przedstawienie obrazowania trójwymiarowego, jako nowej metody
prezentacji kartograficznej, wzbogacającej proces planistyczny. Poruszone zostaną
przykłady dotychczasowego wykorzystania wizualizacji 3D w gospodarce
przestrzennej. Modelowanie trójwymiarowe zostanie pokrótce omówione na
przykładzie prac związanych z podejmowaniem decyzji o ustanowieniu lokalizacji
elektrowni wiatrowej. Jest to temat kontrowersyjny, wzbudzający duże
zainteresowanie społeczności lokalnej oraz wymagający długiego procesu
planistycznego. Zakres opracowania obejmuje wykonanie naziemnego skaningu
laserowego 3D istniejącej elektrowni wiatrowej oraz stworzenie modelu
trójwymiarowego. Kolejnym etapem pracy będzie wizualizacja elektrowni wiatrowej
w terenie położonym w gminie Oleśnica. Wizualizację wykonano dla terenu
przeznaczonego w polityce przestrzennej gminy na cele rozwoju energetyki wiatrowej.

Geowizualizacja w planowaniu przestrzennym
Cyfrowa wizualizacja urbanistyczna
Wizualizacja cyfrowa to wspierana komputerowo graficzna reprezentacja danych,
mająca na celu rozszerzenie procesu poznania. Modele 3D publikowane są
w Internecie w celach promocyjnych i turystycznych, zaczynając od niewielkich
przedmiotów, kończąc na trójwymiarowych, interaktywnych modelach miast. Jest to
wartościowa forma wspierająca filmy, gry komputerowe, systemy nawigacji, a obecnie
coraz częściej prezentująca sposób zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli
(wizualizacja urbanistyczna).
Tworzenie wizualizacji trójwymiarowych powiązane jest ze stopniem szczegółowości
przedstawianych obiektów, a to decyduje o gęstości danych. W celu uporządkowania
i zhierarchizowania pojęcia „Model 3D” opracowano skalę CityGML LoD (3). Taka
standaryzacja pozwala rozróżnić produkty oraz stawiane im wymagania w zależności
od złożoności geometrycznej, dokładności i kompletności obiektów trójwymiarowych.
Poziom LoD 0 to przedstawienie numerycznego modelu terenu pokrytego
ortofotomapą. Na poziomie LoD 1 budynki przedstawione są jako proste bryły
z płaskimi dachami (dokładność do 5 m), natomiast poziom LoD 2 wizualizuje budynki
i budowle w postaci rzeczywistej z oteksturowaniem oraz rozróżnieniem typu dachu
i jego kubatury (dokładność do 1 m). Poziomy LoD 3 oraz LoD 4 wiernie
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odzwierciedlają modelowany obiekt: LoD 3 z wyodrębnieniem wszystkich elementów
do 0,5 m, LoD 4 – do 0,2 m oraz modelowaniem wewnątrz obiektu.
Trójwymiarowa wizualizacja urbanistyczna jest coraz częściej wykorzystywaną metodą
w procesach planistycznych. Wg Konopackiego, wspomaga korzystne kreowanie
trójwymiarowego wizerunku przestrzeni poprzez korektę wielkości, formy i kolorystyki
kubatur, pozwala na rozsądne wprowadzanie restrykcji dotyczących m. in. wysokości
zabudowy, tworzenia przestrzeni zielonych (4). Do jej stworzenia niezbędny jest szereg
informacji o poszczególnych budowlach. Potrzebne dane to m. im. lokalizacja, wymiary
zewnętrzne, kształt bryły, pokrycie elewacji oraz dachu. W przypadku bardziej
szczegółowych prezentacji, niezbędne może być posiadanie informacji o detalach
wizualizowanych obiektów. Niezbędne są również materiały przedstawiające
otoczenie takie jak ukształtowanie terenu i jego sposób zagospodarowania. Przydatne
mogą okazać się numeryczne modele terenu, czyli numeryczne reprezentacje
fragmentu powierzchni ziemskiej, utworzone zazwyczaj przez zbiór punktów tej
powierzchni oraz algorytmy służące do aproksymacji jej położenia i kształtu na
podstawie współrzędnych x, y, z tych punktów (5).
W planowaniu przestrzennym zazwyczaj nie zachodzi potrzeba tworzenia dokładnych
reprezentacji obiektów. Potrzebna jest jedynie ogólna wizualizacja opracowywanego
terenu (6). Należy również zachować równowagę pomiędzy niezbędnym stopniem
szczegółowości a kosztami opracowania. Z tego też względu trójwymiarowe projekty,
wykorzystywane jako pomoc w procesie planistycznym, opracowuje się na poziomie
dokładności LoD 1 lub LoD 2, w zależności od przeznaczenia oraz cech rozpatrywanego
terenu.
Dzięki wirtualnemu obrazowaniu istnieje możliwość zmiany perspektywy oglądania
wybranych obiektów. Dużą zaletą wizualizacji jest możliwość ich oglądania z „poziomu
ulicy” (7). Takie rozwiązanie pozwala ocenić wizualizowany projekt mając na uwadze
aspekty kompozycyjno – estetyczne oraz dopasowanie projektu do istniejącego
otoczenia.

Dotychczasowe badania
Trójwymiarowe, cyfrowe modelowania terenu w pracach planistycznych nie jest formą
powszechną, ma ono charakter pilotażowy. Do tej pory podjęto próby zastosowania
wizualizacji trójwymiarowej do wzbogacenia dyskusji publicznej nad zmianami
zagospodarowania przestrzennego. Były to prace prowadzone zarówno w Polsce, jak
i za granicą. Wśród nich wyróżnić można:




badania mające na celu opracowanie metody prognozowania zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz udoskonalenie konsultacji
społecznych na przykładzie dyskusji publicznej z mieszkańcami Kazimierza
Dolnego nad ewentualnymi zmianami zagospodarowania miasta realizowane
w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie (8),
prace nad planem rozwoju Kravlund w Danii, w których rozważano cztery
funkcje, które mogłyby wieść prym w przyszłości w tej niewielkiej, rolniczej
miejscowości (9),
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projekt Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Europie,
którego zadaniem było zastosowanie technik geowizualizacyjnych do
indywidualnego oceniania planu, komentowania oraz wnoszenia uwag za
pomocą narzędzia Geo-Discussion Panel, projekt na terenie Polski obejmował
zagospodarowanie doliny Wisły między Nowym Dworem a Wyszogrodem (10),
opracowanie metody wyznaczania miejsc lokalizacji wysokościowców
w panoramie cennego kulturowo i historyczne krajobrazu Gdańska przez Biuro
Rozwoju Gdańska (9),
wizualizacji inwestycji w terenach cennych przyrodniczo wspomniały również
Hełdak M. i Raszka B. (11).

Wizualizacja 3D daje możliwość znalezienia najbardziej optymalnej lokalizacji dla
inwestycji różnego typu. Pomaga również przy ustaleniu formy zagospodarowania
konkretnego obszaru.
Pomoc
w podejmowaniu
decyzji
przestrzennych
opisano
w pracy
Jaworskiej W. i Kamińskiego K. pt. „Ocena oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia” (5), którego celem był dobór optymalnej inwestycji dla południowowschodniego obszaru miasta Mińsk Mazowiecki. W pracy wykonano wizualizacje,
prezentujące różne warianty zagospodarowania (m. in. osiedle domów mieszkalnych
wolnostojących, gospodarstwo agroturystyczne), których celem było ułatwienie
podjęcia decyzji wyboru inwestycji. Jak podają autorzy, ocena wpływu inwestycji na
środowisko, poza określeniem stopnia wpływu, jaki potencjalna inwestycja może
wywierać na stan oraz zasoby środowiska naturalnego, powinna również określać
wpływ inwestycji na walory krajobrazowe środowiska. Wobec tego niezbędne do
przeprowadzenia kompletnej i rzetelnej oceny jest stosowanie wizualizacji jako
narzędzia trójwymiarowego wariantowania w przeprowadzaniu oceny oddziaływania
na środowisko.
Fotorealistyczny model 3D jest najlepszą formą prezentacji problemów
przestrzennych, co udowodniły badania naukowców z Uniwersytetu w Aalborgu
w Dani (12). Badania miały na celu zebranie opinii na temat wskazanych form
prezentacji. Projektowany budynek biblioteki uniwersyteckiej przedstawiono w postaci
trzech reprezentacji graficznych: rzutu z góry na planie 2D, prostego czarno-białego
modelu 3D oraz fotorealistycznego modelu 3D z nałożonymi fakturami. Ankietowani
ocenili realistyczną wizualizację 3D jako optymalną, pozwalającą porównać
projektowany obiekt z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz wyobrazić sobie
skutki projektu. Zwrócono uwagę na ocenę proporcji w wizualizacji – w tym celu
ważne jest umieszczenie modeli ludzi.

Wizualizacja przestrzenna jako wsparcie procesu ustalania lokalizacji
elektrowni wiatrowej
Praca podejmuje temat ustanawiania decyzji o lokalizacji elektrowni wiatrowych
w związku ze wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i narastaniem
problemów związanych z oddziaływaniem elektrowni wiatrowych. Ustalenie lokalizacji
farm wiatrowych wywołuje wiele dyskusji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
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Pomocą przy wyborze najkorzystniejszego wariantu lokalizacji elektrowni wiatrowych
może być wizualizacja, jako narzędzie trójwymiarowego wariantowania realizacji
inwestycji.
Badania dotyczące modelownia nowego zagospodarowania terenu przeprowadzono
w miejscowości Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa (gmina Oleśnica), na
działce nr ewidencyjny 114 AM 1. Na tym terenie, zgodnie ze wnioskiem z 16.08.2012
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Oleśnica, dopuszczalna jest możliwość budowy elektrowni wiatrowej o mocy 1 MW–
25 MW o maksymalnej wysokości 150 m.
Ze względu na uwzględnienie wniosku o lokalizacji farmy wiatrowej w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wszczęciu
postępowania o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu Dąbrowa, teren wybranej działki może zostać przeznaczony w planie
miejscowym pod zabudowę elektrownią wiatrową.
Wizualizacja przestrzenna elektrowni wiatrowej jest narzędziem, które pozwoli w pełni
ocenić wpływ na walory kompozycyjno-estetyczne oraz będzie pomocą podczas
przeprowadzania konsultacji społecznych.

Proces tworzenia wizualizacji przestrzennej
W celu pozyskania fotorealistycznego modelu 3D, a następnie jego wkomponowania
w wybraną przestrzeń, wykonano pomiar elektrowni wiatrowej naziemnym skanerem
laserowym. Pomiar elektrowni zlokalizowanej w Gruszowie (gmina Marcinowice)
odbył się w dniu 11 lipca 2012 r. Składał się z prac przygotowawczych oraz pomiaru
właściwego z 4 stanowisk skanera, z których w rezultacie pozyskano ponad
41 milionów punktów przedstawiających obiekt opracowania. Parametry skanowania
dobrano tak, by wiernie przedstawić elektrownię wiatrową. Efektem skanowania była
chmura punktów, która dokładnie odzwierciedlała przedmiot pomiaru (Rysunek 1).
Chmura punktów, uzyskana podczas pomiaru naziemnym skanerem laserowym, ze
względu na wysoką rozdzielczość skanowania jest sama w sobie dobrym
odzwierciedleniem modelu. Jednak ze względu na rozmiary zbiorów danych,
posługiwanie się takim modelem jest mało praktyczne (13). Niezbędne jest stworzenie
geometrycznego modelu przestrzennego.
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Rysunek 1. Model w postaci chmury punktów

Rysunek 2. Geometryczny model 3D
elektrowni wiatrowej

Geometryczny model przestrzenny elektrowni wiatrowej (Rysunek 2) został stworzony
przy pomocy odpowiednich narzędzi programu Microstation v8i. W celu wydobycia
geometrii pomierzonego obiektu, wykorzystano wpasowanie prostych brył oraz
płaszczyzn we fragmenty chmury. Sposób ten powoduje utratę wysokiej dokładności
danych, jednak jest zupełnie wystarczający w przypadku tworzenia wizualizacji dla
celów gospodarki przestrzennej (14). W celu lepszej percepcji modelu, nadano mu
tekstury oraz oświetlenie. Dokładność modelu odpowiada poziomowi LoD 3 w skali
szczegółowości City GML LoD.
Kolejnym etapem prac było stworzenie przestrzennej wizualizacji obszaru inwestycji
w oprogramowaniu MicroStation v8i. Oprócz modelu 3D elektrowni wiatrowej, do jej
stworzenia niezbędne było wykorzystanie podkładu mapowego oraz modeli 3D
budynków, zieleni i drzew. W badaniach wykorzystano ortofotomapę z systemu
informacji przestrzennej, jakim jest Geoportal (geoportal.gov.pl), uzyskaną przy
pomocy klienta WMS (Web Map Service) wbudowanego w oprogramowanie
Microstation v8i. Modele 3D budynków, zieleni oraz drzew uzyskano z zasobów
internetowych 3D Werehouse – galerii prac użytkowników oprogramowania
SketchUp, którego producentem obecnie jest firma Trimble. Wizualizacja została
sporządzona na poziomie dokładności LoD 2, to znaczy z rzeczywistym
przedstawieniem budynków i budowli z rozróżnieniem typu dachów i ich kubatur
(Rysunek 3).
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Rysunek 3. Wizualizacja obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowej

Zastosowanie wizualizacji w procesie inwestycyjnym
Wizualizacja przestrzenna przedstawiająca projekt wpasowany w istniejące
zagospodarowanie terenu powinna stać się nieodłącznym elementem w procesie
ustalania lokalizacji elektrowni wiatrowej. Procedura ta jest skomplikowana ze
względu na konieczność spełnienia wielu istotnych wymagań formalno – prawnych,
które dotyczą nie tylko sfery budowlanej, ale również współpracy z siecią
elektroenergetyczną. Składa się z wielu długotrwałych etapów i w trakcie każdego
z nich przynosi korzyści.
Modelowanie 3D na etapie koncepcyjnym lokalizacji elektrowni wiatrowej daje
bezpośrednie możliwości oceny uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych oraz
kompozycyjno – estetycznych. Analizy przestrzenne wykorzystane powinny zostać
podczas procedury ustalania lokalizacji dotyczącej odległości od zabudowy
mieszkaniowej. Dzięki wizualizacji 3D określić można wpływ rzucanego cienia
i refleksów świetlnych oraz wpływ inwestycji na krajobraz. Zobrazowanie miejsca
budowy farm wiatrowych pozwoli również ocenić zasób terenu w infrastrukturę
techniczną oraz dokładnie określić ilość brakujących elementów technicznego
uzbrojenia terenu. Taka analiza pozwala wybrać najlepsze rozwiązania umiejscowienia
infrastruktury technicznej oraz daje szanse na bardzo dokładne określenie kosztów
związanych z brakującą siecią energetyczną oraz drogową.
Rozmowy z władzami oraz społecznością lokalną, podparte trójwymiarowym,
realistycznym zobrazowaniem terenu inwestycji często odnoszą dużo lepsze skutki, niż
samo omówienie inwestycji. W przypadku analiz uwarunkowań społecznościowych
wizualizacja 3D jest wsparciem przy przekazywaniu informacji o skali przedsięwzięcia
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oraz w procesie edukacyjnym i na spotkaniach informacyjnych dla społeczności
lokalnej. Jest również doskonałym wsparciem dla konsultacji społecznych podczas
tworzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego,
jak
i w postępowaniu dotyczącym decyzji środowiskowej na etapie administracyjno –
prawnym.
Wizualizacja przestrzenna jest nieocenioną pomocą podczas ubiegania się zarówno
dofinansowanie unijne, krajowe czy regionalne, jak i kredyty bankowe. W wielu
przypadkach taki nowatorski element przedstawienia projektu jest czynnikiem
skutkującym wsparciem inwestycji z zewnętrznych źródeł finansowania.

Konsultacje społeczne
Dla weryfikacji tezy o przydatności wizualizacji trójwymiarowej podczas konsultacji
społecznych przeprowadzono wywiad, z osobami niezwiązanymi z sektorem
planowania przestrzennego.
Dyskusje przeprowadzono w gronie 10 osób (4 kobiety, 6 mężczyzn). Ankietowani, to
osoby znajdujące się w przedziale wiekowym 21 – 55 lat. Wśród uczestników dyskusji
wyróżnić można 3 osoby studiujące, pozostali to osoby pracujące m. in. edukacji
publicznej, handlu oraz rolnictwie. Wśród uczestników dyskusji znajdowały się 2 osoby
posiadające zarys wiedzy o planowaniu przestrzennym, pozostali to osoby nie
związane z branżą planistyczną.
Uczestnicy dyskusji pozytywnie ocenili zastosowanie wizualizacji 3D podczas
omawiania problemów planistycznych. Na pytanie, czy taka forma prezentacji
zagospodarowania terenu i jego zmian jest przydatna, 8 osób odpowiedziało
twierdząco (1 osoba nie zauważyła przydatności wizualizacji 3D, 1 osoba nie miała
zdania). W trakcie dyskusji uczestnicy wskazywali walory obrazowania
trójwymiarowego. Wśród nich pojawiły się opinie, mówiące o wizualizacji jako pomocy
w objęciu skali inwestycji oraz lepszym wyobrażeniu miejsca lokalizacji elektrowni
wiatrowej. Jedna z osób, posiadających wiedzę o branży planistycznej, wskazała
wizualizację jako źródło pomocy podczas podejmowania decyzji planistycznych oraz
tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Natomiast drugi
ankietowany zasugerował przedstawienie jako mylące, ze względu na „nie do końca
zachowane proporcje i perspektywę”.
Uczestnicy dyskusji ocenili wizualizację jako przydatne narzędzie podczas konsultacji
społecznych. Większość (7 osób) wyraziła opinię, o łatwiejszej zdolności do
wyobrażenia sobie możliwych wariantów zagospodarowania, np. stworzenia fermy
wiatrowej, a nie tylko budowy jednej turbiny.
Dyskutanci wyrazili potrzebę stosowania wizualizacji przestrzennej podczas prac
planistycznych. Wizualizacje takie miałyby przedstawiać różnego typu, duże i mniejsze
inwestycje.

Podsumowanie
Gospodarowanie przestrzenią jest procesem wieloaspektowym i długotrwałym. Skutki
decyzji planistycznych, podejmowanych dzisiaj, będą odczuwalne przez przyszłe
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pokolenia. Dlatego tak ważnym jest, by decyzje te zostały podjęte racjonalnie,
z rozpatrzeniem możliwie największej liczby opcji oraz uwzględnieniem
uporządkowanych relacji uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, społeczno –
gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno – estetycznych.
Istotną cechą decyzji planistycznych są również potrzeby społeczności lokalnych. To
udział obywateli w procesie tworzenia prawa miejscowego powinien być największy,
by przestrzeń kształtować zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.
Obecne formy graficznej reprezentacji studium kierunków i zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w postaci map, z użyciem hermetycznych zapisów i symboli, są standardem, a często
także niejasnym przekazem dla osoby niezwiązanej z branżą planistyczną, pragnącą
partycypować w tworzeniu prawa miejscowego. Taki zobrazowanie może prowadzić
do odmiennego postrzegania przez ludzkie zmysły planowanych zmian z założeniami
projektowymi. Prowadzi to do konfliktów, utrudnia rozwiązywanie problemów oraz
osłabia i ogranicza pozycję społeczności lokalnej podczas prac planistycznych.
Problemy te wprowadzają konieczność stosowania uproszczonych metod prezentacji
oraz dostosowywania ich do umiejętności szerszego grona użytkowników.
Wizualizacja urbanistyczna stosowana jest nie tylko do zobrazowania przyszłych
inwestycji developerskich, ale również w przedstawianiu podjętych decyzji
planistycznych, wzmacnianiu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym
oraz wspieraniu decyzji w sytuacjach kryzysowych. Modelowanie przestrzenne daje
możliwość znalezienia najbardziej optymalnej lokalizacji dla inwestycji różnego typu.
Pomaga również przy ustaleniu formy zagospodarowania konkretnego obszaru.
Wizualizacje wzmacniają szanse na powodzenie podczas składania wniosków o dotacje
lub kredytowanie inwestycji, są także elementem powodującym oszczędność czasu
i nakładów finansowych.
W sektorze energetyki z odnawialnych źródeł energii, w którym istotne role odgrywa
wiele czynników takich jak wpływ inwestycji na środowisko czy warunki lokalizacji,
niezbędne jest przeprowadzenie rzeszy analiz pozwalających właściwie określić obszar
inwestycji. Niejednokrotnie podczas prac przygotowawczych ocenie podlega wiele
lokalizacji. Proces inwestycyjny związany z budową elektrowni wiatrowej jest
wieloaspektowy i trwa najczęściej kilka lat. Trójwymiarowe obrazowanie jest
elementem nie tylko pozwalającym na szybsze i pełniejsze przedstawienie projektu,
ale jest pomocne również przy tworzeniu dokumentów planistycznych oraz
zdobywaniu źródeł finansowania.
Wizualizacja 3D niejednokrotnie może zostać wykorzystana już na etapie
projektowania lokalizacji turbin wiatrowych. Jest niezastąpiona również na kolejnych
etapach procesu. Prezentacja trójwymiarowa elektrowni wiatrowej powinna stać się
nieodłącznym narzędziem wspierającym proces decyzji planistycznych oraz
lokalizacyjnych dotyczących inwestycji w energetykę wiatrową.
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UCIĄŻLIWOŚĆ AKUSTYCZNA WROCŁAWSKICH TERENÓW
ZIELENI NA PRZYKŁADZIE PARKU S. TOŁPY I WZGÓRZA
PARTYZANTÓW
Agnieszka Łagocka
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Michał Kamiński
Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Zakład
Miernictwa i Ochrony Atmosfery, Politechnika Wrocławska
Szybki rozwój społeczeństwa w ostatnich latach przejawia się na różne sposoby.
Jednym z nich jest intensywna urbanizacja, która charakteryzuje się głównie
zagospodarowaniem przestrzeni miejskich budynkami mieszkalno-usługowymi
lub produkcyjnymi. Codziennie narażeni na wiele stresogennych czynników
mieszkańcy wielkich miast muszą mieć zapewniony dostęp do relaksu
i odpoczynku na łonie natury.
W granicach miejskich takimi azylami są parki i inne powszechnie dostępne
obszary zieleni. We Wrocławiu parki stanowią bardzo ważny element miejskiej
infrastruktury, tj. tworzą jedne z głównych drzewostanów w granicach
administracyjnych miasta, które spełniają funkcje nie tylko wypoczynkoworekreacyjne ale także zapewniają byt różnorodnym gatunkom fauny i flory. Na
terenie miasta znajdują się 44 parki o łącznej powierzchni około 530 ha.

Problem hałasu
Kwestia dotycząca oddziaływania hałasu na środowisko przyrodnicze została
szczegółowo opisana w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska
oraz towarzyszących jej Dyrektywach Polskich i Europejskich. Mówią one, że ochrona
przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,
który sprowadzić można do obowiązku utrzymania lub obniżenia dopuszczalnego
poziomu hałasu.
Tworząc mapy akustyczne danego terenu uwzględniane są wszystkie obecne na tym
terenie źródła dźwięku w oparciu o wskaźniki LDWN i LN. Wskaźnik LDWN, czyli
długookresowy średni poziom dźwięku, liczony jest w okresie całego roku
z uwzględnieniem zróżnicowania doby na porę — dnia (od 6.00 do 18.00), wieczoru
(18.00–22.00) i nocy (22.00–6.00) oraz wskaźnik LN — długookresowy średni poziom
dźwięku, liczony w okresie całego roku w porze nocnej (22.00–6.00) [1].

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka
Ucho ludzkie odbiera dźwięki w bardzo szerokim zakresie natężeń, jednak od pewnego
progu natężenia dźwięku większość osób odczuwa ból i istnieje znaczne ryzyko
uszkodzenia słuchu. Przeciętnie ucho ludzkie odbiera dźwięki o częstotliwości
w zakresie od 16 do około 20 000 Hz i obejmuje 11 oktaw, znacznie więcej w okresie
dzieciństwa (u noworodka jest to około 40 000 Hz, u młodzieży – 20 000 Hz) niż
w wieku dorosłym, a w wieku starczym najwyższa częstotliwość wywołująca jeszcze
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wrażenie słuchowe może już nie przekraczać 5 000 Hz [2]. Najlepiej słyszymy dźwięki
z zakresu średnich częstotliwości, od 1 000 do 4 000 Hz.
Aby wyniki pomiarów poziomu dźwięku lepiej skorelować z fizjologicznymi
właściwościami organu słuchu wprowadzono do mierników specjalną charakterystykę
korekcyjną, uwzględniającą wspomniane zakresy czułości słuchu, którą oznacza się
indeksem „A” – np. LA. Wprowadzono również pojęcie: równoważny poziom dźwięku
A, oznaczony symbolem LAeq, w dB, który jest wynikiem uśrednienia zmiany ciśnienia
akustycznego w danym czasie obserwacji [3].
Ludzkie ucho nie jest w stanie wykryć dźwięków cichszych niż uderzenia cząstek
powietrza w bębenki uszne. Jest to próg słyszalności. Oznacza to, że czułość ucha
ludzkiego odpowiada najcichszym możliwym do uzyskania dźwiękom w powietrzu.
Ponadto nasze ucho jest w stanie odbierać takie dźwięki, jak huk armaty czy
startującego samolotu. Specjalne zabezpieczenia ucha chronią narząd słuchu przed
uszkodzeniem w prawie wszystkich sytuacjach, oprócz hałasów najbardziej
intensywnych [4].
Oddziaływanie hałasu na kondycję człowieka, na jego zdrowie można rozpatrywać
w trzech aspektach: bezpośrednie – na ucho środkowe i wewnętrzne, pośrednie – na
układ nerwowy i psychikę oraz na narządy wewnętrzne.
Szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą
wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji,
drażliwością, podwyższonym ciśnieniem krwi, bólem i zawrotami głowy, czasowymi
lub trwałymi uszkodzeniami słuchu, występowaniem szumów usznych. U małych dzieci
hałas budzi duży niepokój, niepewność, zagubienie, wywołuje płacz. Ze względu na
różne oddziaływanie hałasu na organizm, a tym samym różną szkodliwość dla zdrowia,
hałasy słyszalne można podzielić w zależności od ich poziomu na pięć następujących
grup:






poniżej 35 dB – nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być denerwujące lub
przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia;
35–70 dB – wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie
utrudniają zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek;
70–85 dB – wpływają na znaczne zmniejszenie wydajności pracy, mogą być
szkodliwe dla zdrowia i powodować uszkodzenie słuchu;
85–130 dB – powodują liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwiają
zrozumiałość mowy nawet z odległości 50 cm;
powyżej 130 dB – powodują trwałe uszkodzenie słuchu, wywołują pobudzenie
do drgań organów wewnętrznych człowieka powodując ich schorzenia [4].

Nadmierny hałas osłabia słuch – powoduje czasowe lub trwałe przesunięcie progu
słyszenia, a w szczególnych sytuacjach – przy długiej ekspozycji na hałas i po
przekroczeniu pewnych progów natężenia – człowiek może stracić całkowicie słuch.
Równocześnie czynnik ten wpływa na cały organizm powodując zaburzenia
i dolegliwości ogólnoustrojowe w poszczególnych układach człowieka m. in.:
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w układzie krążenia: zmiany w naczyniach włosowatych i mięśniu sercowym.
Obserwuje sięwzrost ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, najczęściej
przyśpieszenie czynności serca, skurcze dodatkowe, zmniejszenie objętości
wyrzutowej serca, zwężenie drobnych naczyń krwionośnych i zmniejszenie
wielkości przepływu krwi w tkankach.
we krwi: umiarkowana niedokrwistość, podwyższone OB i eozynofilia.
w przewodzie pokarmowym: wzmożone wydzielanie soku żołądkowego,
a zwłaszcza częstsze w przypadku występowania choroby wrzodowej
i dwunastnicy.
w układzie dokrewnym: zwiększa się czynność kory nadnerczy, wzmaga się
nadczynność tarczycy, wzrasta przemiana materii.
w ośrodkowym układzie nerwowym: wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
występowanie zmian patologicznych w przebiegu krzywej EEG. Na szczególne
podkreślenie zasługują występujące często zmiany w psychice, jak np.
zakłócenie równowagi psychicznej wyrażające się znużeniem, rozdrażnieniem,
kłótliwością. Nierzadko hałas jest przyczyną występowania stanów niepokoju
i lęku, upośledzenia koncentracji uwagi, zaburzeń oraz trudności pełnego
i spokojnego wypoczynku i snu.
zmiany w narządzie słuchu: mogą mieć charakter funkcjonalny, jak np.
przejściowe przytępienie słuchu, bądź słuch ograniczony, jak np. ubytki słuchu,
a nawet głuchota. Tego rodzaju uszkodzenia pojawiają się zazwyczaj pod
wpływem intensywnych hałasów, przy czym stopień uszkodzenia słuchu zależy
od natężenia i czasu działania danego hałasu na organizm ludzki [5].

Przedstawione zmiany ogólnoustrojowe w zależności od czasu trwania, częstotliwości,
natężenia czy przygotowania psychicznego człowieka na pojawienie się hałasu mogą
być bardziej lub mniej znaczne. Najczęściej zmiany te są czynnościowe,
a w przypadkach cięższych dochodzi do zmian organicznych.
Skala zaburzeń ogólnoustrojowych wywoływanych przez hałas jest różnorodna,
zależna od wieku, płci, „czułości” narządu słuchu, samopoczucia, stanu zdrowia,
rodzaju pracy, charakteru i czasu działania hałasu. Dokuczliwość hałasu może
występować nawet w przypadku słabo słyszalnych hałasów [5].

Rozpatrywane tereny zieleni
W poniższym rozdziale przedstawiono charakterystykę rozpatrywanych terenów
zielenie, a także zaprezentowano mapy akustyczne emisji oraz imisji hałasu stworzone
w oparciu o wskaźnik LDWN dla Parku Stanisława Tołpy oraz dla Wzgórza Partyzantów
wraz z przylegającym fragmentem Promenady Staromiejskiej. Obszary te
charakteryzują się bogatymi walorami rekreacyjnymi, a jednocześnie są zlokalizowane
przy dużych arteriach komunikacyjnych miasta.
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Park Stanisława Tołpy
To park w całości położony w dzielnicy Śródmieście o całkowitej powierzchni niespełna
9 ha. Park zlokalizowany jest w obrębie istotnych szlaków komunikacyjnych, które
utworzone są z następujących ulic: Nowowiejskiej, Bolesława Prusa, Edyty Stein oraz
Kard. Stefana Wyszyńskiego. Ulice te charakteryzują się wysokim natężeniem ruchu
komunikacyjnego aut osobowych, dostawczych i ciężarowych. Ponadto w tym obrębie
zlokalizowanych jest 12 regularnie kursujących linii tramwajowych i autobusowych. Na
rys. 1 przedstawiono mapy emisji i immisji natężenia hałasu dla rozpatrywanego
terenu.

Rysunek 1 Park S. Tołpy — mapa emisji hałasu (od lewej) oraz mapa immisji wysokości
natężenia dźwięku (od prawej) [6]

Wzgórze Partyzantów
Wzgórze Partyzantów wraz z przylegającym fragmentem Promenady Staromiejskiej
stanowi jeden z największych pod względem powierzchni terenów zieleni (6,7 ha)
w ścisłym centrum miasta. Pomimo dużej powierzchni, obszar ten narażony jest na
wysoki poziom natężenia hałasu ze względu na często uczęszczane szlaki
komunikacyjne, które w godzinach miejskiego szczytu są zakorkowane. Rozpatrywany
teren mieści się w trójkącie ulic: Oławskiej, księdza Piotra Skargi oraz Podwala. Przez te
ulice przebiega łącznie 11 linii tramwajowych oraz 30 linii autobusowych (kursujących
także w nocy). Chociaż większość uciążliwych dźwięków generowana jest przez
samochody osobowe i ciężarowe, to komunikacja miejska ma w tym procederze swój
negatywny udział.
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Rysunek 2 Wzgórze Partyzantów - mapa emisji hałasu (od lewej) oraz mapa immisji
wysokości natężenia dźwięku (od prawej) [6]

Podsumowanie
Na podstawie przedstawionych analiz oraz własnych obserwacji stwierdzić można, że
głównym źródłem wysokiego poziomy natężenia akustycznego jest transport.
Spowodowane jest to zwiększającą się liczbą pojazdów samochodowych, w tym
transportowych, a także koniecznością przemieszczania się społeczeństwa.
Rozpatrywane tereny zielone traktowane przez społeczność jako miejsca przeznaczone
do relaksu i wypoczynku okazują się nie być „oazą spokoju” czyli miejscem
w zupełności odizolowanym od hałasu. Zapobiec temu można stawiając odpowiednio
zaadaptowane do najbliższego otoczenia ekrany akustyczne lub poprzez zwiększenie
nasadzeń roślin, które tworzyłyby barierę przed przedostawaniem się uciążliwych
dźwięków w głąb terenów rekreacyjnych.
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MODELOWANIE ZLOKALIZOWANYCH PLAZMONÓW
POWIERZCHNIOWYCH W NANOCZĄSTKACH ZŁOTA
Katarzyna Kluczyk
Politechnika Wrocławska
Szybki rozwój nanotechnologii pozwala na tworzenie struktur metalicznodielektrycznych zdolnych do koncentracji i manipulowania światłem w skali subdyfrakcyjnej, otwierając możliwość połączenia fotoniki i elektroniki. Właściwości
tych struktur można wyjaśnić wzbudzaniem kolektywnych drgań cieczy
elektronowej w metalu pod wpływem padającego światła, zwanych plazmonami.
Wyniki eksperymentalne rozpraszania światła na nanocząstkach metalicznych
wskazują na silną zależność rezonansu plazmonowego od geometrii nanocząstek.
Wyjaśnienie tego efektu jest ważne w optymalizacji projektowanych
nanostruktur i urządzeń.

Wstęp
Wprowadzenie
Plazmonika to szybko rozwijająca się dziedzina nauki, opisująca zjawiska związane
z oddziaływaniem światła i struktur metalicznych. Swoją nazwę zawdzięcza
kolektywnym drganiom swobodnych elektronów, nazywanych drganiami
plazmonowymi (pojedynczy kwant tych drgań utożsamiany jest z kwazicząstką zwaną
plazmonem) wzbudzanych pod wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego (EM).
Pod wpływem zewnętrznego oświetlenia Nanocząstki metaliczne (NM) mogą znacznie
zwiększyć swoją absorpcję i rozpraszanie, w szczególności kiedy częstotliwość
padającej fali EM zrówna się z częstotliwością własną drgań plazmonowych dochodzi
do rezonansu.
Efekt ten wykorzystywany jest już od ponad 2000 lat, do barwienia szkła i ceramiki
z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych (NM) [1], głównie złota, srebra i miedzi,
dla których częstotliwość rezonansowa leży w zakresie widzialnym.
Pierwsze prace podejmujące temat rozpraszania światła na NM pochodzą z początku
XX w. W szczególności Gustaw Mie w 1908r. przedstawił rozwiązanie dla nanocząstek
o symetrii sferycznej [2], a w 1912 Gans rozszerzył model Mie do przypadku cząstek
elipsoidalnych [3]. Niemniej szybki rozwój plazmoniki nastąpił dopiero po rozwinięciu
technik wytwarzania NM o zadanych parametrach geometrycznych, metod
pomiarowych, takich jak mikroskopia pola bliskiego oraz metod numerycznych.
Obecnie potrafimy wytworzyć nanostruktury metaliczne pozwalające na koncentrację
i manipulowanie światłem w skali sub-dyfrakcyjnej [4, 5], wykazujące ujemny
współczynnik załamania światła [5] oraz warstwy znacznie wzmacniające przekaz
energii EM, poprawiając wydajność baterii słonecznych [5, 6, 7], transmisji przez małe
szczeliny [5] oraz wydajności Spektroskopii Ramanowskiej (ang. Surface Enhanced
Raman Spectroscopy SERS) [5], pozwalając na detekcję pojedynczych molekuł.
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Kontrolowanie i sterowanie światłem w skali nano otwiera możliwości przyszłego
połączenia fotoniki z elektroniką i stworzenia optycznych chipów komputerowych [8].
Do przesyłania informacji, mogłyby służyć falowody w formie łańcuchów NM [9],
umożliwiające propagację plazmono-polarytonów powierzchniowych (PPP), czyli
kolektywnych oscylacji elektronów swobodnych w metalu sprzężonych z polem EM,
ograniczonych do powierzchni styku metalu i dielektryka. Okazuje się, że długość fali
propagującej wzdłuż takiej struktury ulega ok. 10-krotnemu zmniejszeniu, osiągając
rozmiary rzędu kilkudziesięciu nanometrów. Dodatkowo PPP mogą przenosić
informację z częstościami 103 razy większymi niż konwencjonalne kable, oraz nie
wykazują wzmocnienia tłumienia na zakrętach jak ma to miejsce w przypadku
standardowych światłowodów [10].
Brak ograniczenia limitem dyfrakcyjnym i wytwarzania silnie wzmocnionych
zlokalizowanych pól EM, pozwala na zastosowanie rezonansu plazmonowego do
obrazowania w nanoskali np. w sondach SNOM (Skaningowa Mikroskopia Optyczna
Pola Bliskiego) [11] oraz w procesach litograficznych [12, 13].
Wymienione wyżej zastosowania nie zamykają listy potencjalnych aplikacji rezonansu
plazmonowego. Z wyników pomiarów ekstynkcji światła w koloidalnych roztworach
NM wiemy natomiast, że drgania plazmonowe silnie zależą od rozmiaru i kształtu NM
[5]. W szczególności obserwowane jest przesunięcie częstości rezonansowej
w kierunku czerwieni wraz ze wzrostem rozmiaru struktury oraz zmiany w efektywnej
intensywności promieniowania NM [14]. Właściwości te wraz z wrażliwością
rezonansu plazmonowego wartość stałej dielektrycznej otoczenia NM pozwalają
kontrolować własności projektowanych układów w szerokim zakresie.
Wyjaśnienie mechanizmu tych zjawisk jest istotne dla projektowania nanostruktur,
a ich modelowanie jest przedmiotem tej pracy.

Opis teoretyczny
NM może być opisana jako dodatnie naładowany rdzeń zbudowany z sieci jonów oraz
elektronów, poruszających się niemal swobodnie w obrębie cząstki. Pod wpływem
zewnętrznego pola EM elektrony doznają działania siły wypychającej je w kierunku
powierzchni cząstki. Koncentracja elektronów po jednej ze stron, prowadzi do
separacji ładunków i powstania dipolu elektrycznego (patrz Rys. 1). W ten sposób
wytworzone zostaje pole EM o kierunku przeciwnym do pola zewnętrznego,
zmuszające elektrony do powrotu do punktu równowagi. Zjawisko to można porównać
do dobrze znanego przykładu tłumionego oscylatora harmonicznego z siłą
wymuszającą w postaci padającego pola EM.
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Rysunek 1. Schemat układu (a), schemat powstawania wzbudzeń plazmonowych
i wytwarzania pola dipolowego (b), generacja kolejnych modów drgań (dipol,
kwadrupol, itd.) w zależności od stosunku promienia cząstki do długości fali (c)
Tłumienie w tym przypadku generowane jest w dwóch rodzajach procesów: nie
radiacyjnych i radiacyjnych. W skład pierwszej grupy wchodzą wszelkiego rodzaju
procesy rozproszeniowe elektronów na elektronach, zanieczyszczeniach oraz na
granicy cząstki. Do drugiego rodzaju wchodzi natomiast proces wypromieniowywania
energii w formie fali EM, związany z hamowaniem elektronów, opisywany jako
tłumienie Lorentza [15]. Oba wymienione procesy zależą od promienia NM i mogą być
zapisane jako:
𝑉𝑓
𝑉𝑓 𝜔1 𝜔1 𝑎 3
1
=
+𝐶
+
(
)
𝜏 2𝜆𝑏
2𝑎
3
𝑐
Gdzie Vf — prędkość Fermiego, λb — średnia droga swobodna elektronu w złocie, C —
stała rozpraszania, zwykle z przedziału (0,5–2), a — promień NM, ω1 — częstość
rezonansowa Mie. Pierwszy człon równania opisuje rozpraszanie w materiale
objętościowym, drugi uwzględnia rozpraszanie na granicy cząstki, a trzeci odpowiada
za część związaną ze stratami radiacyjnymi.
Rozmiar NM wpływa również na charakter wzbudzenia plazmonowego. W przypadku
cząstek o promieniach porównywalnych z długością padającej fali EM, pole EM
wewnątrz cząstki nie jest jednorodne, co skutkuje powstawaniem wzbudzeń
kwadrupolowych i wyższych (patrz rysunek 1). Dodatkowo dla dużych cząstek (2a ≥ λ)
zaczyna mieć znaczenie skończona prędkość światła i związane z tym efekty
retardacyjne, prowadzące do przesunięcia częstości rezonansowej drgań
plazmonowych w kierunku czerwonej części widma [16].

Modelowanie
Wprowadzenie
Do modelowania wzbudzeń plazmonowych stosowanych jest wiele metod
numerycznych, jednak ze względu na złożoność obliczeniową problemu (NM
o promieniu kilkudziesięciu nm zawiera ok. 105-7 elektronów), większość ogranicza się
jedynie do rozwiązywania klasycznego zagadnienia rozpraszania światła.
Dotychczasowe obliczenia stosujące podejście ab initio (uwzględniające efekty
kwantowe), bazujące na metodach DFT (ang. Density Functional Theory) i TDDFT
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(ang. Time Dependent Density Functional Theory) ograniczają się do NM
o promieniach mniejszych od 1-2 nm.
Do obliczeń na większych NM wykorzystywane są metody rozwiązywania równań
Maxwella z zadanymi warunkami brzegowymi, wyrażonych zarówno w postaci
różniczkowej (FEM, FDTD [16]) jak i całkowej (BEM [17], DDA [17]). Obliczenia
prowadzone są na zadanej wcześniej dyskretnej siatce elementów w dwóch
podstawowych domenach – częstotliwościowej, w której zakłada się harmoniczną
ewolucję pola EM w czasie (FEM, DDA, BEM) i czasowej (FDTD). W zależności od
konkretnej metody parametryzacja obejmuje tylko powierzchnię NM (BEM), objętość
(DDA) lub objętość cząstki razem z otoczeniem (FEM, FDTD).
Efekty kwantowe, związane z kolektywnymi drganiami cząstek, są wprowadzane
poprzez odpowiednie zadanie dyspersji stałej dielektrycznej ε(ω) wewnątrz metalu.
Stosowane są różne sposoby wprowadzania funkcji dielektrycznej, od prostej
interpolacji liniowej danych eksperymentalnych [18] do dokładnie dopasowanych do
wyników eksperymentalnych funkcji analitycznych. Najczęściej stosowany jest przy
tym model Drudego, i jego rozszerzona forma w postaci modelu Drudego-Lorentza,
uwzględniająca dodatkowe częstości rezonansowe drgań elektronów swobodnych [19,
20, 21]. Dla małych NM, o promieniach mniejszych od 20 nm dodatkowo należy
uwzględnić wpływ skończonych rozmiarów NM na zachowanie funkcji dielektrycznej,
poprzez wprowadzenie dodatkowego członu związanego z rozpraszaniem nośników na
granicy nanocząstki [22].

Metoda modelowania
W symulacji użyty został dostępny komercyjnie program COMSOL Multiphysics 4.2
z modułem RF, bazujący na metodzie elementów skończonych. Funkcja dielektryczna
została wprowadzona jako liniowa interpolacja danych eksperymentalnych na
podstawie [23].
Obliczenia zostały przeprowadzone w geometrii 3D w domenie częstotliwościowej dla
przypadku rozproszonego pola elektromagnetycznego. Model składał się z trzech
elementów, nanocząstki, ośrodka otaczającego – w tym przypadku wody oraz warstw
idealnie dopasowanych (ang. Perfectely Matched Layers PML), pozwalających
symulować układ otwarty przy skończonych rozmiarach modelu. Zapewnia to dzięki
wprowadzeniu absorpcji oraz braku rozpraszania na granicy ośrodek - PML. Grubość
warstwy ośrodka i PML została dobrana w taki sposób, aby stopniowe zwiększanie
promienia nanocząstki nie wpływało na wyniki obliczeń.
Układ wzbudzany był przy pomocy fali płaskiej
osi x spolaryzowanej wzdłuż osi z (patrz rys.2).

propagującej

w kierunku

Podział przestrzeni modelu na elementy skończone został przeprowadzony przy
wykorzystaniu algorytmów dostępnych w programie COMSOL. Obszar nanocząstki
i ośrodka otaczającego został podzielony na elementy o geometrii tetraedrycznej,
a warstwy PML, na koncentryczne powłoki, w celu wykorzystania sferycznej symetrii
modelu. Maksymalny rozmiar segmentu siatki został ustalony uwzględniając wartość
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promienia cząstki oraz głębokość wnikania fali EM w powierzchnię metalu, wynoszącą
dla złota do ok. 20–30 nm.

Rysunek 2. Geometria modelu a oraz schemat siatki b. Widoczny podział
geometryczny siatki na tetraedryczną (nanocząstka i woda) i powłokową dla PML oraz
gradacja rozmiaru elementów
W ramach modelu przeprowadzono obliczenia widma ekstynkcji oraz rozkładu pola
EM. Przekrój efektywny na ekstynkcję obliczono jako sumę przekroju na rozpraszanie
i absorpcję, odpowiednio wg wzorów:
𝑄𝑠𝑐𝑠 =
𝑄𝑎𝑏𝑠 =

1
2
∫ |𝐸𝑓𝑎𝑟
|𝑑𝑆
𝜋𝑎2 𝐸02
2

𝜋𝑎2 √𝜀0 /𝜇0 𝐸02

∫ 𝑈𝑎𝑣 𝑑𝑉

Gdzie Efar — składowa wektorowa pola elektrycznego w dalekim polu obliczona dla
pola rozproszonego, E0 — wartość amplitudy zewnętrznego pola elektrycznego,
a promień nanocząstki, Uav — uśrednione w czasie straty cieplne.

Wyniki
W ramach symulacji wygenerowane zostały rozkłady pola EM dla różnych promieni
NM przy długości fali pobudzającej λ = 400 nm widoczne na rysunku 3. Zgodnie
z oczekiwaniami wraz ze wzrostem rozmiaru pojawiają się kolejne mody dipolowe.
Obliczenia widma ekstynkcji zostały przeprowadzone dla nanocząstek złota
umieszczonych w wodzie (wartość użytej stałej dielektrycznej ε = 1.77) o promieniach
z zakresu 10–75 nm, przy czym długości fali była zmieniana co 10 nm. W ramach
modelu udało się odtworzyć efekt przesunięcia częstości rezonansowej ku czerwieni
(patrz rysunek 4) i otrzymać dobrą zgodność z pomiarami ekstynkcji koloidalnych
roztworów nanocząstek złota w wodzie.
Potwierdza to, że program COMSOL może stanowić dobre narzędzie do modelowania
wzbudzeń plazmonowych.
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Rysunek 3. Rozkład pola EM w pobliżu NM w zależności od promienia a, przy długości
fali padającej λ = 400 nm. Dla małych cząstek o promieniu mniejszym niż 50 nm pole
EM ma charakter dipolowy, dla większych promieni widoczne są również wzbudzenia
wyższych rzędów

Rysunek 4. Widma ekstynkcji (a) w zależności od promienia NM. Długość fali
rezonansowej w funkcji promienia (b). Otrzymane wartości przesunięcia częstotliwości
rezonansowych są zgodne z wynikami eksperymentalnymi
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Podziękowania
Podziękowania za wsparcie w ramach projektów:



NCN project no. 2011/03/D/ST3/02643
Polish-Taiwanese PfPV project (Plasmonics for Photovoltaic: Enhancement
of Solar Cell Efficiency) no. PL-TW/1/2013/23
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PROJEKT EMITERA ŚWIATŁA NA BARWĘ ZIELONĄ
Z WYKORZYSTANIEM STUDNI KWANTOWEJ
GAN/GA(1-X)INXN/GAN NA PODŁOŻU ZNO
Joanna Kutrowska
Politechnika Wrocławska
Ze względu na potencjalne szerokie zastosowania technologiczne np. w diodach
elektroluminescencyjnych emitujących światło białe poszukuje się wydajnych
emiterów światła o barwie zielonej. Jednym z pomysłów na osiągnięcie
wydajniejszej emisji jest poszukiwanie nowych podłoży dla studni kwantowych.
W ostatnim czasie uwaga naukowców skupia się badaniu właściwości struktur
wytwarzanych na podłożu ZnO. W niniejszej pracy zostały omówione teoretyczne
przewidywania dotyczące długości fali emisji pochodzącej ze studni kwantowej
GaN/Ga(1-x)InxN/GaN na podłożu ZnO oparte na symulacjach numerycznych.

Wstęp
Azotki związków grupy III oraz tlenki związków grupy II charakteryzują się prostą
przerwą energetyczną pokrywającą zakres od ultrafioletu do podczerwieni.
Heterostruktury na bazie tych związków są obecnie powszechnie wykorzystywane jako
wydajne diody elektroluminescencyjne emitujące światło o barwie niebieskiej,
zielonej, czy też bursztynowej, jak również fioletowe diody laserowe [1]. Pomimo
dużej ilości defektów w dalszym ciągu obecnych w tych strukturach, wydajność
kwantowa oraz czas życia urządzeń są zadowalające. Niemniej jednak nawet znacząca
redukcja gęstości defektów nie poprawia znacząco wydajności [2]. Rozwiązaniem
może być poszukiwanie nowych podłoży, na których odpowiednio dopasowane
struktury mogłyby wykazywać jeszcze lepsze parametry.
Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu podłoża ZnO na parametry studni
kwantowej GaN/Ga(1-x)InxN/GaN dla różnych szerokości studni oraz zawartości indu
(uwzględniono krystalizację wymienionych materiałów w strukturze wurcytu). Warto
podkreślić, że niedopasowanie stałych sieci GaN oraz InN do podłoża ZnO przekracza
10%, jest zatem stosunkowo duże. Będzie to miało duży wpływ na grubość krytyczną
nanoszonych warstw materiałów.

Przebieg eksperymentu
Aby zaprojektować emiter światła na zadaną długość fali należy uwzględnić fakt, iż
związki te mogą krystalizować zarówno w strukturze blendy cynkowej, jak i wurcytu.
W drugim przypadku należy rozważyć wpływ efektów polaryzacyjnych. Ponadto, aby
uzyskać wyniki zgodne lub zbliżone do rzeczywistości niezbędne jest uwzględnienie
wpływu naprężeń związanych z niedopasowaniem stałej sieci.
Symulacje komputerowe uwzględniające wymienione efekty zostały przeprowadzone
w środowisku programistycznym Microsoft Visual Studio 2010 Express w języku C++.
Celem realizowanego projektu było napisanie programu służącego do obliczania
energii przejść optycznych oraz funkcji falowych, umożliwiającego sprawdzenie, czy dla
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wykorzystywanych parametrów materiałowych możliwa jest emisja światła o długości
fali pokrywająca zakres spektralny odpowiadający barwie zielonej (490–560 nm).

Wykorzystane algorytmy
W pierwszym etapie realizacji projektu należało zdyskretyzować równanie
Schrödingera ze zmienną masą efektywną postaci:
ℏ

[− 2𝑀

𝑑2
2
𝑖 𝑑𝑋

+ 𝑉(𝑋)] 𝛹𝑖 (𝑋) = 𝐸𝛹𝑖 (𝑋)

(1)

Zapisując powyższe równanie w postaci bezwymiarowej uzyskujemy [3]:
𝑑

𝑑

[− 𝑑𝑥 𝑤(𝑥) 𝑑𝑥 + 𝛼𝑣(𝑥)] 𝜓(𝑥) = 𝛼𝜀𝜓(𝑥)

(2)

gdzie: x – bezwymiarowe położenie, w – odwrotna masa, v – potencjał, ε – energia
wyrażone odpowiednio w jednostkach 𝐿𝑐 , 1⁄𝑀𝑐 i 𝑉𝑐 , a 𝜓(𝑥) = √𝐿𝑐 𝛹(𝐿𝑐 𝑋) jest
bezwymiarową funkcją falową. Stała 𝛼 ma wartość 2𝑀𝑐 𝑉𝑐 𝐿2𝑐 ⁄ℏ2
Uwzględniając szereg przekształceń omówionych szczegółowo w [3] oraz zapisując
𝑣̃𝑖 = 𝛼𝑠 2 𝑣𝑖 , 𝜀̃ = 𝛼𝑠 2 𝜀𝑖 możemy zapisać powyższy układ równań w postaci
̃ z trójdiagonalną macierzą postaci:
̃ 𝜓 = 𝜀𝜓
macierzowego zagadnienia własnego: 𝐻
𝑤1/2 + 𝑤3/2 + 𝑣
̃1
̃=(
−𝑤3/2
𝐻

−𝑤3/2
⋱
⋯

⋯
−𝑤𝑛−1/2

−𝑤𝑛−1/2
)
𝑤𝑛−1/2 + 𝑤𝑛+1/2 + 𝑣
̃𝑛

(3)

Jest to symetryczna macierz trójdiagonalna, której wartości własne można wyznaczyć
metodą bisekcji wykorzystując algorytm Martina-Deana, a wektory własne – metodą
zaproponowaną przez Dy, Wu, Spratlina i Zhenga (w skrócie DWSZ). Szczegółowy opis
obu metod wraz z wyprowadzeniami można znaleźć w [3].
Poprawność działania wykorzystywanych algorytmów została potwierdzona poprzez
zastosowanie ich dla obliczania wartości własnych oraz wyznaczania funkcji falowych
w przypadku potencjału parabolicznego. Jak wiadomo, ilorazy kolejnych wartości
własnych przez pierwszą wartość własną powinny tworzyć ciąg liczb nieparzystych, co
zostało zaobserwowane. Tak działający program został następnie zmodyfikowany, aby
umożliwić obliczenie wartości własnych studni kwantowej GaN/Ga(1-x)InxN/GaN na
podłożu ZnO dla różnych wartości x oraz szerokości studni.

Parametry materiałowe
Korzystając z literatury naukowej [4–6] nt. wykorzystywanych w obliczeniach
związków półprzewodnikowych została sporządzona tabela (1) prezentująca
parametry niezbędne do przeprowadzenia obliczeń.
Tabela 1. Parametry charakteryzujące badane materiały
Parametry
alc Å
clc Å
Eg eV
α meV/K

GaN
3,189
5,185
3,51
0,909

InN
3,545
5,703
0,78
0,245
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βK
Δcr eV
Δso eV
VBO eV
a1 eV
a2 eV
D1 eV
D2 eV
D3 eV
D4 eV
c13 GPa
c33 GPa
Psp C/m2
e13 C/m2
e33 C/m2
ε

830
0,01
0,017
22,64
24,9
211,3
23,7
4,5
8,2
24,1
106
398
-0,034
20,35
1,27
9

624
0,04
0,005
21,59
23,5
23,5
23,7
4,5
8,2
24,1
92
224
-0,042
20,57
0,97
15

Ponadto uwzględniono następujące parametry dla podłoża ZnO:



stała sieci a = 3,1495 Å;
stała sieci c = 5,2069 Å.

Aby wyznaczyć wartości powyższych parametrów dla badanych zawartości
procentowych GaN oraz InN została wykonana liniowa interpolacja szukanych
wartości, przy czym w przypadku szukania wartości przerwy energetycznej Eg został
uwzględniony współczynnik wygięcia pasm, za którego wartość przyjęto C = 1,4 eV [7].
Wówczas wzór na zależność przerwy energetycznej od koncentracji indu przyjmuje
postać:
𝐺𝑎(1−𝑥) 𝐼𝑛𝑥 𝑁

𝐸𝑔

= (1 − 𝑥)𝐸𝑔𝐺𝑎𝑁 + 𝑥𝐸𝑔𝐼𝑛𝑁 + 𝐶𝑥(1 − 𝑥)

(4)

Za wartość energii pasma walencyjnego została przyjęta liniowa interpolacja
parametrów VBO dla wykorzystywanych związków dwuskładnikowych, zaś jako
wartość energii pasma przewodnictwa przyjęto sumę VBO oraz Eg wyznaczoną dla
danej koncentracji. Potrzeba uwzględnienia naprężeń wynikających z niedopasowania
stałej sieci użytych związków do stałej sieci podłoża spowodowała konieczność
uwzględnienia bardziej złożonych zależności opisujących energię pasm. Wówczas
energię pasma przewodnictwa można wyrazić jako:
𝐶

𝐸𝑐′ = 𝐸𝑐 + (𝑎𝑧𝑐 + 𝑎𝑡𝑐 𝐶31 ) 𝜀𝑧

(5)

33

zaś energię najwyższego z rozszczepionych poziomów pasma walencyjnego jako:
𝐸1′ = 𝐸𝑣 + ∆1 + ∆2 + 𝜃𝑠 + 𝜆𝑠

(6)

gdzie:
𝜀𝑥 =

𝑎−𝑎0
,
𝑎0

𝜆𝑠 = (𝐷1 −

𝜀𝑧 =

𝑐−𝑐0
,
𝑐0

𝐶
𝐷2 𝐶31 ) 𝜀𝑧 .
33

1

𝐶

∆1 = ∆𝑐𝑟 , ∆2 = 3 ∆𝑠𝑜 , 𝜃𝑠 = (𝐷3 − 𝐷4 𝐶31 ) 𝜀𝑧 ,
33
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Ze względu na krystalizację badanych półprzewodników w strukturze wurcytu, aby
uzyskać wartości własne energii zbliżone do rzeczywistości należy uwzględnić
omówione we wstępne efekty polaryzacyjne. W tym celu obliczono wartości
polaryzacji całkowitej, będącej sumą polaryzacji spontanicznej (wyznaczonej
z uwzględnieniem współczynnika wygięcia pasm, za który przyjęto wartość -0,037

𝐶
𝑚2

[4, 8]) oraz polaryzacji piezoelektrycznej:
𝑃 = 𝑃𝑆𝑃 + 𝑃𝑃𝑍

(7)

𝑃𝑃𝑍 = 𝑒33 𝜀𝑧 + 2𝑒31 𝜀𝑥

(8)

gdzie:

Znając wartości polaryzacji całkowitej materiałów studni oraz bariery obliczono
polaryzację elektryczną studni oraz bariery na podstawie zależności:


dla bariery: 𝐹𝑏 =



dla studni: 𝐹𝑤 =

(Pw −Pb )Lw
;
𝜀𝑤 𝐿𝑏 +𝜀𝑏 𝐿𝑤
(Pb −Pw )Lb
.
𝜀𝑤 𝐿𝑏 +𝜀𝑏 𝐿𝑤

Na podstawie znajomości powyższych parametrów zostały wyznaczone wartości pola
elektrycznego występującego w studni oraz w barierze.
Kolejnym bardzo ważnym parametrem, szczególnie w przypadku materiałów
krystalizujących w strukturze wurcytu, jest tzw. grubość krytyczna – parametr
określający maksymalną grubość, powyżej której dochodzi do relaksacji stałej sieci
struktury. Jego wartość została określona na podstawie zależności dla związków typu
III–V [5]:
16

2,4

ℎ𝑐 = (∆𝑎/𝑎[%])

[Å]

(9)

Należy podkreślić, że jest to jedna z formuł teoretycznych, służących do wstępnego
oszacowania wartości tego parametru. Zazwyczaj eksperymentalnie jest możliwe
uzyskanie większej grubości krytycznej niż wynikająca z rozważań teoretycznych. Na
podstawie powyższej formuły obliczona grubość krytyczna GaN na podłożu ZnO
wynosi ok. 450 Å, jest więc stosunkowo mała. Oznacza to, że cała studnia wraz
z barierami nie może przekraczać tej szerokości (a nawet jeszcze mniejszej, zważywszy
na jeszcze większe niedopasowanie sieciowe InN do podłoża).
W końcowej wersji programu użytkownik ma możliwość porównania wyników
uzyskiwanych z uwzględnieniem oraz bez uwzględniania naprężeń oraz efektów
polaryzacyjnych, jak również zaobserwować wpływ temperatury na szerokość przerwy
energetycznej.
Opis działania programu
Uwzględniając przedstawione wcześniej algorytmy oraz zależności została stworzona
ostateczna wersja programu, obliczającego energię przejścia podstawowego oraz
86

III Wrocławska Konferencja Studentów
Nauk Technicznych i Ścisłych
Puzzel 2014

długość emitowanej fali świetlnej. Jako parametry wejściowe należy podać wielkości
charakteryzujące badaną studnię kwantową. Należą do nich kolejno:




koncentracja, czyli wartość x odpowiadająca stężeniu indu w związku
dwuskładnikowym (liczba z przedziału od 0¬–1);
szerokość bariery w Å;
szerokość studni w Å.

Program umożliwia również wybór, czy obliczenia mają być przeprowadzone
z uwzględnieniem naprężeń, czy też nie, poprzez zaznaczenie kropką jednego
z okienek, a także przeprowadzenie obliczeń z uwzględnieniem efektów
polaryzacyjnych występujących w strukturze wurcytu poprzez zaznaczenie okienka
przy „Polaryzacja”. Ponadto użytkownik, zaznaczając okienko przy „Funkcje falowe”,
może wybrać obliczanie wartości własnych wraz z odpowiadającymi im funkcjami
falowymi. Prowadzi to jednak do znacznego wydłużenia czasu obliczeń. Wizualizacja
przebiegu funkcji falowych jest szczególnie istotna w strukturze wurcytu, gdzie silne
efekty polaryzacyjne przesuwają maksima w stronę ostrych krawędzi studni. Może to
prowadzić do tak dużego obniżenia prawdopodobieństwa przejścia podstawowego
(spowodowanego mniejszym przekryciem funkcji falowych), że bardziej
prawdopodobne będą przejścia między wyższymi stanami.
Następnie program umożliwia wybór parametrów:















temperatury na podstawie zależności E(T)=Eg (T=0)-(αT^2)/(T+β);
rozmiaru macierzy, czyli ilości punktów, na jakie dyskretyzowana jest funkcja
falowa (im więcej, tym dokładniejsze obliczenia, jednakże również znacznie
dłuższy czas obliczeń);
dokładności wyznaczonych wartości własnych (im mniejsza wartość, tym
lepiej).
Poniżej znajduje się przycisk „LICZ!”, po naciśnięciu którego program wyznacza
następujące wartości:
Energię dna pasma przewodnictwa studni;
Liczbę wartości własnych w paśmie przewodnictwa;
Wartości własne energii obliczone dla pasma przewodnictwa;
Energię wierzchołka pasma walencyjnego studni;
Liczbę wartości własnych w paśmie walencyjnym;
Wartości własne energii obliczone dla pasma walencyjnego;
Energię przejścia podstawowego wyrażoną w eV, obliczoną jako różnicę
energii między najniższym stanem własnym pasma przewodnictwa oraz
najwyższym pasma walencyjnego;
Odpowiadającą znalezionej energii przejścia długość emitowanej fali świetlnej.

Ponadto obliczone wartości są wizualizowane na wykresie, znajdującym się
w centralnej części okienka programu.
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Program umożliwia również nabranie intuicji dotyczących wyboru parametrów
charakteryzujących studnię – po naciśnięciu przycisku „STRUKTURA” na ekranie
pojawia się rysunek ilustrujący wygląd badanej struktury.

Rysunek 1. Wygląd badanej struktury wraz z zaznaczonymi szerokościami
Kontrola, czy nie została przekroczona grubość krytyczna, jest dokonywana
automatycznie z poziomu programu. W przypadku przekroczenia maksymalnej
szerokości pojawia się informujący o tym komunikat. Ponadto program kontroluje, czy
nie zostało przekroczone maksymalne stężenie indu, odpowiadające fizycznemu
przypadkowi, poprzez podobne okno dialogowe. Program może być zatem
wykorzystany zarówno przez naukowców, jak i osoby mniej zaznajomione
z zagadnieniem.
Rysunek 2. przedstawia przykładowy wynik działania programu.
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Rysunek 2. Przykładowy wynik działania programu
Tak działający program został wykorzystany do analizy możliwości uzyskania emisji
długości fali z zakresu 490–560 nm.

Uzyskane wyniki
Na podstawie wyników uzyskanych dla różnych szerokości barier oraz studni zostały
wykreślone charakterystyki w zależności od koncentracji indu. W każdym przypadku
obliczenia zostały wykonane z uwzględnieniem naprężeń oraz polaryzacji, czyli dla
warunków zbliżonych do obecnych w rzeczywistej strukturze oraz uwzględniając
grubość krytyczną obliczoną wg teoretycznej formuły opisanej wcześniej. Przyjęte stałe
parametry wejściowe to:




temperatura: 300 K;
rozmiar macierzy: 5000;
dokładność: 0,000000001.
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Rysunek 3. Zależność emitowanej długości fali świetlnej od koncentracji indu dla kilku
szerokości studni przy stałej szerokości bariery równej 60 Å

Rysunek 4. Zależność emitowanej długości fali świetlnej od koncentracji indu dla kilku
szerokości studni przy stałej szerokości bariery równej 80 Å
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Rysunek 5. Zależność emitowanej długości fali świetlnej od koncentracji indu dla kilku
szerokości studni przy stałej szerokości bariery równej 100 Å

Rysunek 6. Zależność emitowanej długości fali świetlnej od koncentracji indu dla kilku
szerokości studni przy stałej szerokości bariery równej 120 Å
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Wnioski
Uzyskane wyniki wskazują, że w badanym układzie jest możliwa emisja fali świetlnej
o barwie zielonej. Im szersza bariera, tym mniejsze koncentracje indu w studni
pozwalają na osiągnięcie dłuższej długości emitowanej fali świetlnej. Ograniczenie
stanowi niezbyt duża grubość krytyczna GaN na podłożu ZnO. Teoretyczne
przewidywania prowadzą w tym przypadku do wartości ok. 450 Å, jednakże
dotychczasowe doniesienia literaturowe nie zawierają wartości większych niż 100 Å.
Przeszkodę w wykonaniu lasera emitującego barwę zieloną o strukturze opartej na
rozważanej mogą stanowić ograniczenia technologiczne – obecność dużych naprężeń
w strukturze. Aby rozważyć układ bardziej dostępny technologicznie należałoby
zaprojektować układ, w którym naprężenia występujące w barierze zostałyby
zniesione. Co za tym idzie, należałoby użyć bariery Al(1-x)GaxN z tak dobraną
zawartością Al, aby dopasować stałą sieci do ZnO i dopiero wówczas rozważyć długości
fali emisji. Można również zauważyć, że im większa zawartość indu w barierze, tym
większa emitowana długość fali. Niemniej jednak dotychczasowe doniesienia
literaturowe nie donoszą o osiąganiu zawartości większych niż 30%. Analiza wyników
wskazuje, że nawet poniżej tej zawartości możliwa jest emisja światła o barwie
zielonej. Im szersza studnia, tym większa długość emitowanej fali świetlnej. W tym
przypadku przeszkodę również stanowi bardzo niewielka grubość krytyczna związku
Ga(1-x)InxN, drastycznie spadająca wraz ze wzrostem zawartości indu. Przeprowadzone
obliczenia uwzględniają całkowitą możliwą w danej strukturze polaryzację.
W rzeczywistej strukturze należy spodziewać się ekranowania pola elektrycznego,
a zatem mniejszego wpływu efektów polaryzacyjnych na kształt potencjału, a co za
tym idzie innych wartości własnych energii oraz innych długości emitowanej fali niż
przewidywane teoretycznie. Badana struktura przedstawia się bardzo obiecująco
w kontekście wykorzystania jako emitera barwy zielonej.
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SZTUCZNA INTELIGENCJA W KONSTRUKCJACH
ŻELBETOWYCH
Mateusz Kaczmarek, Agnieszka Szymańska
Politechnika Wrocławska

Wraz ze wzrostem obciążenia elementu żelbetowego, przy odpowiednio
wysokim poziomie naprężeń rozciągających w przekroju, następuje rysowanie się
elementu. Problemy z modelowaniem w stanie zarysowania nieliniowych
właściwości fizycznych betonu we współpracy ze stalą zbrojeniową sprawiają, że
dokładna i precyzyjna analiza stanu granicznego użytkowalności dla elementów
żelbetowych stanowi problem obliczeniowy. W praktyce projektowej, wartości
ugięć belek wyznacza się na podstawie wzorów opisujących deformacje prętów
sprężystych, przyjmując uśrednione sztywności giętne niezarysowanego albo
zarysowanego przekroju elementu. Jest to jednak podejście uproszczone, nie
zawsze pozwalające na uzyskanie precyzyjnych wyników.
Alternatywną metodą precyzyjnego oszacowania ugięć elementów żelbetowych
może być wykorzystanie sztucznej inteligencji. Sztuczna sieć neuronowa (SSN)
jako narzędzie do modelowania stanowi odpowiedni instrument do opracowania
systemu przewidywania wartości w oparciu o zestaw danych dostępnych
z przeprowadzonych
wcześniej
badań
doświadczalnych.
W referacie
przedstawiono zasady działania sieci neuronowych, których potencjalnym
zastosowaniem może być predykcja ugięć belek żelbetowych.

Wstęp
Przeprowadzone studia literaturowe dowodzą, że opublikowanych zostało już wiele
prac dotyczących problematyki wyznaczania ugięć belek żelbetowych. Badacze
zajmowali się zarówno ugięciami elementów obciążonych długotrwale, jak również
określaniem przemieszczeń pod wpływem obciążenia doraźnego.
Podstawowym źródłem różnic w podejściu poszczególnych badaczy do wyznaczania
ugięć elementów żelbetowych jest sposób definiowania rozkładu sztywności
zginanego elementu żelbetowego.
Żelbetowe elementy zginane charakteryzują się nieregularnym rozkładem odkształceń
i naprężeń w betonie oraz stali, wzdłuż osi elementu. W momencie gdy naprężenia
przekroczą wytrzymałość betonu na rozciąganie, w zginanej belce żelbetowej
w wybranych przekrojach powstają rysy. Dla elementu zginanego wyznacza się
tzw. moment rysujący Mcr, którego przekroczenie implikuje pojawienie się rys.
W miejscu powstawania rys występują lokalne zaburzenia, skokowe zmiany wartości
naprężeń i odkształceń. W betonie w pobliżu rys odkształcenia i naprężenia wzrastają,
natomiast maleją pomiędzy rysami.
Zmiany naprężeń implikują zmiany położenia osi obojętnej w przekrojach po długości
elementu żelbetowego. Zmiany te mają wpływ na rozkład sztywności, która zmniejsza
się w miarę regularnie wraz ze wzrostem obciążenia, aż do chwili powstania
w przekroju rysy. W miejscu pojawienia się rysy następuje gwałtowny spadek
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sztywności przekroju. Pomimo faktu, że większość przekrojów wzdłuż elementu
żelbetowego pozostaje niezarysowanych, nie można przyjmować stałej sztywności
całego elementu odpowiadającej pracy w stanie niezarysowanym. Wpływ lokalnych
spadków sztywności przekroju w miejscu pojawienia się rys jest zbyt znaczący, by
możliwe było ich pominięcie w obliczaniu m.in. ugięć elementu.
Dodatkowo wartość współczynnika sprężystości betonu jest zależna od czasu oraz
w mniejszym stopniu od obciążenia. Na sztywność elementu żelbetowego
obciążonego długotrwale mają wpływ zjawiska reologiczne, takie jak skurcz, pełzanie
i relaksacja, konieczne do uwzględnienia przy sprawdzaniu stanów granicznych
użytkowalności. Zarówno w przekrojach niezarysowanych, jak i w miejscu
występowania rys, wraz ze wzrostem odkształceń stali i betonu, przy jednocześnie
nieproporcjonalnie mniejszym wzroście lub stałej wartości momentu zginającego
(efekty reologiczne), następuje zmniejszenie sztywności przekroju.
Z powodu powyższych przyczyn niemożliwe jest bezpośrednie stosowanie równań
różniczkowych ugiętej osi pręta sprężystego do wyznaczania ugięć w żelbetowych
elementach zginanych. Różnice w charakterze pracy elementu żelbetowego
uwzględnia się przyjmując, w postaci wartości zastępczej, sztywność uzyskaną z badań
doświadczalnych. Dostępne są w literaturze publikacje, w których stosowana jest
teoria Muraszowa [1], a także zawierające opis niejednorodnej sztywności elementu za
pomocą funkcji kontynualnej, zmiennej liniowo bądź nieliniowo po długości elementu
[2]. Możliwy jest także opis zjawiska za pomocą rachunku dystrybucyjnego [3],
w którym wszystkie niesprężyste cechy konstrukcji uwzględniane są w postaci
punktowo lokalizowanych defektów.
Alternatywną metodą precyzyjnego oszacowania ugięć elementów żelbetowych może
być wykorzystanie sztucznej inteligencji. Sztuczna sieć neuronowa (SSN) jako narzędzie
do modelowania stanowi odpowiedni instrument do opracowania systemu
przewidywania wartości w oparciu o zestaw danych dostępnych z przeprowadzonych
wcześniej badań doświadczalnych.

Sztuczna inteligencja w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich
Mechanizm działania sztucznych sieci neuronowych
Sztuczne Sieci Neuronowe (SSN) stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod analizy
danych. SSN znalazły zastosowanie między innymi do prognoz giełdowych, badań
psychiatrycznych, prognozy cen, analiz spektralnych. Sztuczne Sieci Neuronowe są
uproszczonym matematycznym opisem naturalnego układu nerwowego organizmów
żywych. Są one maszynami uczącymi, będącymi efektem wieloletnich dążeń do
stworzenia mechanizmu przypominającego swoim działaniem ludzki mózg. Początek
rozwoju badań nad SSN stanowiło opracowanie modelu sztucznego neuron,
przedstawionego w 1943 r. przez McCullocha i Pittsa [4].
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Rys. 1. Model sztucznego neuronu
Działanie sztucznego neuronu może być opisane za pomocą wzoru:
𝑛

𝑦 = 𝐹 (∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖 ),

(1)

𝑖=1

gdzie:
y – element wyjściowy,
F – funkcja aktywacji,
xi – zmienna wejściowa,
wi – waga zmiennej wejściowej,
i – liczba zmiennych wejściowych.
Każda zmienna wejściowa xi jest przemnażana przez wagę wi połączenia między
wektorem wejściowym a blokiem sumacyjnym. Wszystkie elementy wektora wejść
przemnożone przez odpowiadające im wagi są sumowane w bloku sumacyjnym.
Następnie uzyskany wektor jest modyfikowany przez funkcję aktywacji w bloku
aktywacji w ostateczny wektor wyjściowy. Funkcje aktywacji mogą przybierać postać
różnych funkcji matematycznych, od najprostszej funkcji liniowej aż po bardziej
złożone (np. tangensoidalną lub sigmoidalną bipolarną).
Sieci neuronowe to powszechnie stosowane instrum
enty do oszacowania wartości
trudnych do wyznaczenia metodami obliczeniowymi, np. wyników nieliniowych
procesów dynamicznych. Pozwalają one na m.in.: interpolację, predykcję czy
aproksymację wyników. W literaturze można odnaleźć przykłady zastosowań SSN do
rozwiązań problemów inżynierskich, m.in. analiz wyników badań nieniszczących [5],
w zagadnieniach organizacji procesów budowlanych [6] czy geotechniki [7].
W odniesieniu do struktury sieci neuronowej neurony mogą być pogrupowane
w różną liczbę warstw, zależnie m.in. od stopnia skomplikowania zależności pomiędzy
neuronami.
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Rys. 2. Warstwy sieci neuronowej
Proces uczenia sztucznych sieci neuronowych polega na modyfikacji w kolejnych
etapach (epokach) wag wejść poszczególnych połączeń oraz parametrów
zadeklarowanych funkcji aktywacji każdego neuronu za pomocą wybranego algorytmu
(np. zmiennej metryki czy wstecznej propagacji błędu).
Rysunek 3. przedstawia schemat algorytmu wstecznej propagacji błędu, jednego
z najpopularniejszych algorytmów stosowanego do uczenia sieci neuronowych.
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Rys. 3. Algorytm wstecznej propagacji błędu

Model potencjalnej sieci neuronowej do wyznaczania ugięć
Ugięcia belek żelbetowych zależą m.in. od schematu statycznego układu (stat),
rozpiętości elementu l, wartości momentu zginającego w przekroju M oraz sztywności
przekroju EI (w tym modułu sprężystości betonu E¬c, modułu Younga stali Es,
momentu bezwładności przekroju I, pola powierzchni zbrojenia As). Czynniki te
powinny stanowić elementy w wektorze wejść x sieci neuronowej:

x = {stat, l, M, Ec, Es, I, As}

(2)

Wektor wyjściowy sieci neuronowej powinien stanowić poszukiwany element, czyli
wartość ugięcia. Strukturę sieci stanowi jeszcze warstwa neuronów ukrytych.
Przykładowy model sieci neuronowej, której zastosowaniem może być predykcja ugięć
belek żelbetowych przedstawia rysunek 4.

Rys. 4. Model sieci neuronowej do wyznaczania ugięć
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Podsumowanie
W przedstawionym w artykule przykładowym modelu sztucznej sieci neuronowej
pokazano, iż ta niekonwencjonalna i alternatywna metoda uzyskiwania wartości
trudnych do wyznaczenia za pomocą bezpośrednich obliczeń może być
z powodzeniem stosowana w zagadnieniach konstrukcji żelbetowych. Przedstawiony
mechanizm działania oraz sposób przeprowadzania procesu uczenia sieci neuronowej
pokazuje, że wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania wartości
określających stan graniczny użytkowalności w konstrukcjach żelbetowych może
stanowić wydajną oraz łatwą w użyciu metodę. Wraz z upowszechnieniem się
zastosowania SSN w zagadnieniach konstrukcji żelbetowych SSN mogą stanowić
alternatywną metodę wymiarowania elementów żelbetowych, z uwagi na fakt, iż
bazują na zbiorze rzeczywistych wyników, pochodzących z badań doświadczalnych
i umożliwiających uczenie oraz testowanie SSN.
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EKSTRAKTY GLONOWE: WYTWARZANIE I ZASTOSOWANIE
Katarzyna Godlewska
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Izabela Michalak
Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Wydział Chemiczny, Politechnika
Wrocławska
Algi stanowią jeden z najważniejszych morskich zasobów na całym świecie,
a możliwość ich szerokiego zastosowania w różnych gałęziach przemysłu
(m.in. spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym) sprawia, że
stają się coraz bardziej atrakcyjne. Ekstrakty glonowe są cennym źródłem
związków biologicznie czynnych. Metoda ekstrakcji oraz użyta biomasa wpływają
na stężenie, właściwości oraz skład związków występujących w ekstraktach.
W pracy przedstawiono wybrane metody wytwarzania ekstraktów glonowych
oraz możliwości ich wykorzystania.

Wstęp
Glony, należące do królestwa Protista, są jednymi z pierwszych fotosyntezujących form
życia na Ziemi. Ich pojawienie datuje się na ok. półtora biliona lat temu [1]. Obecnie
algi stanowią jeden z najważniejszych morskich zasobów na całym świecie [2]. Zebrana
biomasa alg jest głównie wywożona na składowiska odpadów, jednakże
z powodzeniem mogłaby być wykorzystana w różnych gałęziach przemysłu: jako
dodatki paszowe, do produkcji nawozów, w przemyśle kosmetycznym [3],
farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym [4]. Możliwość tak różnorodnego
wykorzystania alg sprawia, że stają się coraz bardziej atrakcyjne [3, 5].
Najnowsze badania wykazały, że algi stanowią obiecujące źródło do odkrywania
i pozyskiwania nowych związków biologicznie czynnych [3, 6, 7]. Zawierają takie
składniki jak np.: błonnik, polisacharydy, białko, polifenole, minerały, stymulatory
wzrostu roślin (cytokininy), wielonienasycone kwasy tłuszczowe, barwniki (chlorofil,
karotenoidy, fikobilisomy) [8], a także witaminy [9]. Glony stanowią bogate źródło
związków biologicznie czynnych, a otrzymane z nich ekstrakty stanowią ich koncentrat.
Skład, właściwości i stężenie związków występujących w ekstraktach glonowych mogą
być kontrolowane i zależą od użytej biomasy oraz zastosowanej metody ekstrakcji [3].

Metody wytwarzania ekstraktów glonowych
Ekstrakcja stanowi najważniejszy etap pozyskiwania związków biologicznie czynnych
z roślin [10]. Na wydajność ekstrakcji cennych składników z alg mają wpływ m.in.
obecność złożonych polisacharydów w ścianie komórkowej (np. alginianów
i karagenów), temperatura, pH, czas, wielkość cząstek oraz użyte rozpuszczalniki.
Obecnie stosowane metody ekstrakcji umożliwiają zwiększenie wydajności tego
procesu [7]. Prowadzone badania koncentrują się nad stworzeniem nowych technik,
które będą charakteryzować się nieinwazyjnością, jeszcze większą wydajnością,
oszczędnością czasu i kosztów, a dodatkowo będą przyjazne dla środowiska [6].
Istnieje wiele metod wytwarzania ekstraktów glonowych. W pracy omówiono kilka
z nich: ekstrakcję wspomaganą enzymami (ang. Enzyme-Assisted Extraction – EAE),
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ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami (ang. Ultrasound-Assisted Extraction – UAE)
oraz ekstrakcję płynem nadkrytycznym (ang. Supercritical Fluid Extraction – SFE).
Proces ekstrakcji powinien poprzedzać ważny etap, jakim jest wstępna obróbka
materiału biologicznego. Algi morskie zbierane są z obszarów przybrzeżnych i plaż,
następnie są myte, aby usunąć pozostałości soli, zanieczyszczeń i epifitów. Dla celów
ekstrakcyjnych są suszone i mielone, aby zapewnić równomierne rozłożenie masy,
większą powierzchnię oraz aby zapobiec ekstrakcji innych związków bioaktywnych
posiadających podobne właściwości rozpuszczalności [6, 9, 11, 12].

Ekstrakcja wspomagana enzymami (Enzyme – Assisted Extraction)
Jedną z metod wytwarzania ekstraktów glonowych jest ekstrakcja wspomagana
enzymami. Dostępność związków biologicznie czynnych jest ograniczona poprzez
wysokie zawartości polisacharydów znajdujących się w ścianie komórkowej alg [6, 7].
Zastosowanie enzymów takich jak np.: karboksylaza, proteaza w warunkach
optymalnej temperatury i pH umożliwia rozłożenie ściany komórkowej i pozyskanie
cennych związków [6]. Dzięki wykorzystaniu znacznie mniejszej ilości
rozpuszczalników, niż w metodach tradycyjnych EAE, jest metodą nietoksyczną
i przyjazną dla środowiska [6, 7]. Zaletą omawianej techniki są niskie koszty, gdyż
wykorzystuje enzymy powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym (celulaza,
pepsyna, α-amylaza). Technologia ta oferuje korzyści z wysokiej sprawności
katalitycznej i zachowuje oryginalną skuteczność związków nawet w wysokich
temperaturach [6].
W literaturze można odnaleźć wiele przykładów wykorzystania EAE jako metody
wytwarzania ekstraktów glonowych. Billakanti i in. [13] przedstawili badania
przeprowadzone w celu zwiększenia wydajności otrzymywania m.in. fukoksantyny
z Undaria pinnatifida. Wstępna enzymatyczna obróbka alginianem liazy umożliwiła
degradację polisacharydów ściany komórkowej, a ekstrakcję fukoksantyny z pozostałej
biomasy wykonano z wykorzystaniem eteru dimetylowego. Pozostałą biomasę
oddzielono od zhydrolizowanych polisacharydów poprzez filtrację lub odwirowanie.
Optymalne warunki dla ekstrakcji wspomaganej enzymami osiągnięto wykorzystując
0,05% alginian liazy, pH 6,2, temperaturę 37 °C, czas reakcji 2 h i 5% zawartości stałej
biomasy. Badania te potwierdziły, że brunatnice Undaria pinnatifida stanowią cenne
źródło związków biologicznie czynnych – w tym fukoksantyny. Substancja ta dobrze
rozpuszcza się w tłuszczach, a do jej ekstrakcji wymagane są rozpuszczalniki
organiczne. Stwierdzono, że posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, a także może być wykorzystywana przeciwko otyłości. Właściwości te
sprawiają, że fukoksantyna z powodzeniem mogłaby być stosowana w przemyśle
medycznym, farmaceutycznym oraz spożywczym.
Wang i in. [14] badali wpływ różnych proteaz i karbohydraz na ekstrakcję polifenoli
oraz innych składników o właściwościach antyoksydacyjnych z krasnorostów Palmaria
palmata. Znaczące różnice były obserwowane zarówno w zawartości składników
fenolowych (ang. TPC- Total Phenolic Content), jak i działaniu przeciwutlenijającym
hydrolizatów. Wszystkie badane proteazy wykazywały pozytywny wpływ na ekstrakcję
polifenoli i innych aktywnych związków w stosunku do karbohydraz, a także
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w stosunku do ekstrakcji zimną wodą, stanowiącą próbę kontrolną. Przeprowadzone
badania dowodzą, że proteazy są enzymami, które z powodzeniem mogą być
wykorzystywane do wytwarzania ekstraktów glonowych i pozyskiwania cennych
składników, które z kolei mogą być wykorzystywane np. jako przeciwutleniacze
w żywności czy środkach odżywczych.
Tabela 1. Przykłady alg i ich składników aktywnych biologicznie otrzymywanych
metodą EAE.
Algi
Ecklonia cava (B)
Sargassum coreanum (B)
Ecklonia cava (B)
Undaria pinnatifida (B)
Chondrus crispus, Gracilaria verrucosa, Palmaria palmata (K)

Składniki aktywne biologicznie
polisacharydy
polisacharydy
polisacharydy
fukoksantyna, lipidy
białka

Literatura
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

(K) – krasnorost (Rhodophyta); (Z) – zielenica (Chlorophyta);
(B) – brunatnica (Phaeophyta)

Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami (Ultrasound- Assisted Extraction)
Ultradźwięki są falami o częstotliwości 20–100kHz, czyli przekraczającymi górny próg
słyszalności dla człowieka [6, 20]. Są to fale mechaniczne, zdolne do przechodzenia
przez ciała stałe, ciekłe i gazowe [6]. Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami
zapewnienia bliski kontakt cząsteczek próbki z cząsteczkami rozpuszczalnika. Próbka
z rozpuszczalnikiem jest umieszczana w łaźni wodnej [21]. Na efektywność procesu
mają wpływ: wielkość ziaren próbki, gęstość rozpuszczalnika oraz różnica stężeń
analitu w próbce i rozpuszczalniku [21, 22]. Zaletami ekstrakcji wspomaganej
ultradźwiękami są: niskie koszty, prostota, możliwość analizowania kilku próbek
jednocześnie [6, 21–23]. Wadą jest to, że po zakończeniu procesu ekstrakt należy
oddzielić od próbki [21].
Dey i Rathod [24] w swym artykule przedstawili ekstrakcję wspomaganą
ultradźwiękami jako skuteczną metodę pozyskiwania β-karotenu z alg Spirulina
platensis. W swoich badaniach zastosowali różne parametry procesu jak np.: czas
ekstrakcji, rodzaj rozpuszczalnika, stosunek biomasy do rozpuszczalnika, temperatura,
natężenie dźwięku. Z ekonomicznego punktu widzenia optymalne warunki ekstrakcji
β-karotenu z alg Spirulina platensis zostały osiągnięte dla 1,5 g biomasy (po wstępnym
namoczeniu jej w metanolu przez 2 min) w 50 ml n–heptanu w temperaturze 30 °C,
167 W/cm2 natężenia dźwięku w procesie trwającym przez 8 min. Dla tych warunków
została osiągnięta maksymalna ekstrakcja na poziomie 47,1%. W pracy autorzy
udowodnili, że różne parametry ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami mają wpływ
na pozyskanie β-karotenu z alg, i że należy przeprowadzić więcej badań, aby metoda ta
została dokładniej zoptymalizowana i jednocześnie stała się bardziej opłacalnym
przedsięwzięciem.
Wiltshire i in. [25] w swojej pracy badali efektywność ekstrakcji barwników i kwasów
tłuszczowych z alg Scenedesmus obliquus. Dodanie piasku kwarcowego oraz
rozpuszczalnika do wysuszonej i zamrożonej biomasy alg oraz późniejsza ekstrakcja
w łaźni ultradźwiękowej w temperaturze 4 °C przez 90 min spowodowała doskonałą
ekstrakcję tych związków. Metoda ta w porównaniu z powszechnie stosowaną metodą
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ekstrakcji barwników i kwasów tłuszczowych polegającą na dodaniu rozpuszczalnika
organicznegodo biomasy alg i inkubacji, dała dwukrotnie większą wydajność ekstrakcji
tych związków. UAE jest prostą metodą, umożliwiającą ekstrakcję ponad 90% różnych
substancji w jednym kroku. Metoda ta okazała się skuteczna w przypadku także innych
alg jak np.: Cryptomonas erosa, Microcystis aeruginosa, Staurastrum paradoxum [25].
Tabela 2. Przykłady alg i ich składników aktywnych biologicznie otrzymywanych
metodą UAE.
Algi

Składniki aktywne
biologicznie

Literatura

izoflawony

[26]

minerały

[27]

lipidy
β-karoten
polisacharydy

[28]
[29]
[30]

Sargassum muticum, Sargassum vulgare, Hypnea spinella,
Porphyra sp., Undaria pinnatifida, Chondrus crispus, Halopytis
incurvus (B)
Porphyra, Palmaria (K), Undaria pinnatifida, Himanthalia
elongate, Laminaria ochroleuca (B)
Chlorella vulgaris (M)
Spirulina platensis (M)
Sargassum pallidum (B)

(K) – krasnorost (Rhodophyta); (Z) – zielenica (Chlorophyta);
(B) – brunatnica (Phaeophyta); (M) – mikroalga

Ekstrakcja płynem nadkrytycznym (Supercritical Fluid Extraction)
Kolejną metodą wytwarzania ekstraktów glonowych jest ekstrakcja płynem
nadkrytycznym. Płyn znajduje się w stanie nadkrytycznym w momencie, gdy ciśnienie
i temperatura są wyższe niż ciśnienie i temperatura punktu krytycznego substancji.
Powyżej tego punktu zanika granica faz gaz–ciecz, a nowa faza posiada właściwości
pomiędzy właściwościami gazu i cieczy [6, 31]. W metodzie tej płyn, będący w stanie
nadkrytycznym, pełni rolę rozpuszczalnika ułatwiającego ekstrakcję związków
organicznych z ciał stałych [21, 32, 33]. Dzięki takim właściwościom jak: brak menisku,
nie uleganie kondensacji w wysokiej temperaturze, duża dyfuzyjność, niewielkie
napięcie powierzchniowe oraz mała lepkość, płyn w stanie nadkrytycznym wykazuje
zdolność przenikania przez matrycę i pory z szybkością gazów, nie tracąc jednocześnie
możliwości rozpuszczania właściwej cieczy [21]. Zaletami ekstrakcji płynem
nadkrytycznym są: wysoka selektywność, krótki czas trwania procesu, duża wydajność,
brak konieczności oddzielania ekstraktu od matrycy, mała ilość zużywanych próbek
i rozpuszczalników [21, 34].
Astaksantyna (AXA) będąca karotenoidem posiada silną aktywność antyoksydacyjną,
dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Fujii [35] w swojej pracy
przedstawił nową metodę pozyskiwania AXA z algi Monoraphidium sp. i oddzielenia jej
od chlorofilu poprzez ekstrakcję nadkrytycznym CO2 oraz reakcji z kwasem H2SO4 lub
HCl. Dodatek etanolu jako współrozpuszczalnika poprawił wydajność ekstrakcji AXA.
Zastosowanie niskiego ciśnienia CO2, niskiej temperatury i krótkiego czasu reakcji czyni
tę metodę energooszczędną. Chlorofil oddzielany został od AXA poprzez dodanie
kwasu siarkowego VI lub solnego i odwirowanie. Przedstawiona metoda wytwarzania
ekstraktów może stanowić alternatywne źródło AXA w celu jej późniejszego
zastosowania w przemyśle spożywczym.
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Roh i in. [36] w celu pozyskania fukoksantyny i polifenoli z brunatnicy Undaria
pinnatifida przeprowadzili ekstrakcję z wykorzystaniem ditlenku węgla w stanie
nadkrytycznym i etanolu jako współrozpuszczalnika. Eksperymenty zostały
przeprowadzone w półciągłej aparaturze przepływowej na wysuszonych próbkach
w temperaturze od 30–60 °C i ciśnieniu od 80 do 300 bar. Fukoksantynę oraz
polifenole poddano analizie ilościowej za pomocą HPLC i spektrometru UV. Najwyższą
wydajność ekstrakcji fukoksantyny i polifenoli osiągnięto dla następujących warunków:
200 bar i 50 °C oraz dla 250 bar i 60 °C. Powyższe przykłady potwierdzają, że ekstrakcja
płynem w stanie nadkrytycznym może być z powodzeniem wykorzystywana do
pozyskiwania wielu cennych składników z alg.
Tabela 3. Przykłady alg i ich składników aktywnych biologicznie otrzymywanych
metodą SFE.
Algi
Undaria pinnatifida (B)
Hypnea charoides (K)
Pilayella littoralis (B)
Nannochloropsis gaditana, Synechococcus sp.,
Dunaliella salina (M)
Pavlova sp. (M)

Składniki aktywne
biologicznie
polichlorowane bifenyle
kwasy tłuszczowe
kwasy humusowe
karotenoidy, chlorofil
lipidy

Literatura
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]

(K) – krasnorost (Rhodophyta); (Z) – zielenica (Chlorophyta);
(B) – brunatnica (Phaeophyta); (M) – mikroalga

Zastosowanie ekstraktów glonowych
Produkty spożywcze
Ekstrakty glonowe mogłyby być wykorzystywane w przemyśle spożywczym, jako np.
substancje konserwujące żywność. Dzięki obecności lipofilowych i fenolowych
terpenów działają przeciwbakteryjnie w stosunku do chorobotwórczych mikroorganizmów powodujących psucie się żywności [4, 42]. Ekstrakty dodawane do
produktów spożywczych znacznie poprawiają ich teksturę, a wysoka zawartość
składników mineralnych i polisacharydów sprawia, że mogłyby być wykorzystywane
jako zagęstnik [4, 43]. Obecność w ekstraktach glonowych składników odżywczych,
naturalnych przeciwutleniaczy, substancji o działaniu przeciwbakteryjnym sprawia, że
korzystnie wpływają na produkty spożywcze, poprawiając ich jakość oraz zwiększając
walory i właściwości odżywcze [4, 42].

Przemysł kosmetyczny
Już wiele lat temu glony były stosowane jako okłady ze świeżej lub namaczanej suchej
biomasy [3]. W dzisiejszych czasach ekstrakty glonowe stanowią kluczowy składnik
wielu produktów kosmetycznych takich jak: mydła, kremy, szampony, proszki [3, 44,
45]. Ekstrakty z alg Fucus stosowane w talasoterapii, czyli terapii wykorzystującej
produkty morskie, eliminują zanieczyszczenia z ciała oraz przywracają odpowiednie pH
skóry [44]. Fukoksantyna, czyli pomocniczy barwnik w procesie fotosyntezy,
wykorzystywana jest w preparatach na odchudzanie. Jej działanie polega na aktywacji
termogeniny – enzymu odpowiedzialnego za spalanie tłuszczu. Fukoksantyna posiada
również właściwości przeciwutleniające oraz przeciwzapalne [3]. Brunatnice dzięki
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zawartości fukoidanów, kwasu alginowego, taniny i fukoksantyny cieszą się
największym zainteresowaniem w przemyśle kosmetycznym. Ekstrakty z brunatnic
hamując kolagenzę aktywują produkcję własnego kolagenu w organizmie [4]. Dzięki
właściwościom leczniczym, glony morskie stały się naturalną alternatywą dla
syntetycznych kosmetyków [44].

Medycyna
Ekstrakty glonowe mogłyby znaleźć zastosowanie również w medycynie [46], gdyż
wykazują właściwości przeciwwirusowe, przeciwalergiczne, przeciwnowotworowe,
przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, antyutleniające oraz mogą być wykorzystywane
w leczeniu otyłości [47]. Niektóre polisacharydy pozyskiwane z krasnorostów takich jak
np. Aghardhiella tenera oraz Nothogenia fastigiata wykazują przeciwwirusowe
działanie wobec wirusów odpowiedzialnych za choroby zakaźne ludzi. Główną zaletą
tych polisacharydów jest to, że wykazują niskie działanie cytotoksyczne wobec
ssaczych komórek [46]. Badania przeprowadzone przez zespół Hiroomi Funahashi na
myszach dowiodły, że spożywanie 7 g Undaria pinnatifida dziennie mogłoby opóźnić,
a nawet zahamować wystąpienie ludzkiego raka sutka [48]. Glony morskie jak
np.: Nori, Bladderwrack, Porphyran, Ecklonia stolonifera, Eucheuma cottonii, Caulerpa
lentilliferra czy Caulerpa racemosa zapobiegają chorobom niedokrwiennym serca,
miażdżycy naczyń krwionośnych poprzez zmianę wchłaniania i metabolizmu
cholesterolu, w ten sposób obniżając w osoczu m.in.: poziom cholesterolu oraz
triglicerydów [49].

Nawozy
Chroniczne stosowanie nawozów sztucznych wpływa niekorzystnie zarówno na
mikroflorę gleby jak i organizmy w niej żyjące, które mogą być odpowiedzialne m.in. za
jej rozkład. Rozwiązaniem może być wykorzystanie ekstraktów glonowych jako
dodatków do nawozów, które podczas budowania odpowiedniej struktury gleby,
odżywiają rośliny [50]. Już w latach pięćdziesiątych XX wieku wykorzystywano
w rolnictwie ekstrakty glonowe jako naturalny nawóz. Dzięki obecności wielu
bioaktywnych związków, np.: witamin, aminokwasów, mikroelementów, czy też
hormonów wpływają korzystnie na witalność oraz wzrost roślin. Są cennym źródłem
jonów kobaltu, żelaza, manganu, miedzi oraz związków odżywczych i chroniących
rośliny przed insektami czy patogenami [4]. W literaturze można znaleźć wiele
przykładów korzystnego wpływu ekstraktów glonowych na rośliny. Badania
przeprowadzone przez S. S. Ramya [51] dowiodły, że stosowanie ciekłych ekstraktów
z Stoechospermum marginatum znacząco zwiększyło wzrost i plon roślin fasoli guar
(Cyamopsis tetragonoloba), a także polepszyło właściwości biochemiczne. Ekstrakty
glonowe (20%) z Rosenvingea intricata zwiększyły długość, masę oraz zawartość
barwników u Cyamopsis tetragonoloba [52]. Ekstrakt z Kappaphycus alvarezii (2,5%)
stosowany na piżmiana jadalnego (Abelmoschus esculenthus) spowodował większy
wzrost, grubość łodygi oraz większą produkcję owoców [53].

Pasza dla zwierząt
Już w czasach rzymskich algi były wykorzystywane jako pasza dla zwierząt [8, 54].
Glony jako materiał paszowy stanowią ok. 30% obecnej produkcji światowej.
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Właściwości odżywcze alg zostały potwierdzone, dzięki zastosowaniu ich jako
składników paszowych w żywieniu wielu zwierząt [8]. Pasza z dodatkiem ekstraktów
glonowych posiada właściwości lecznicze oraz korzystnie wpływa na schorzenia
przewodu pokarmowego zwierząt [55, 56].
Przeprowadzono liczne badania potwierdzające korzystny wpływ ekstraktów
glonowych na zwierzęta. Doświadczenia wykazały, że produkty zawierające kwasy
tłuszczowe ω-3 pozyskane z alg morskich, mogą hamować wytwarzanie metanu przez
przeżuwacze. Jest to korzystne, ponieważ produkcja CH4 znacznie obniża efektywność
energetyczną produkcji mięsa wołowego oraz mleka [54]. Dodatek zielenicy Ulva
reticulata do karmy myszy spowodował znaczny wzrost zawartości kwasów
tłuszczowych w wątrobie i surowicy. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem zawartości
algi w paszy znacznie malało stężenie triglicerydu w surowicy i wątrobie [57]. Ekstrakt
glonowy z A. nodosum (3 g/kg) wykorzystany w paszy tuczników spowodował
zmniejszenie liczby patogenów w jelitach, natomiast jego zastosowanie u kóz
zwiększyło odporność na stres wywołany transportem tych zwierząt na duże odległości
[58, 59]. Zastosowanie dodatku ekstraktu glonowego Nannochloropsis oculata w paszy
dla kur niosek w dawce 20% przyczynił się do zwiększenia zawartości nienasyconych
kwasów tłuszczowych oraz karotenoidów w żółtkach jaj [60].

Podsumowanie
Algi są jednym z najważniejszych producentów biomasy w środowisku wodnym,
zawierają wiele cennych i różnorodnych substancji biologicznie czynnych. Z tego
powodu
mogą
być
wykorzystywane
w różnych
gałęziach
przemysłu
m.in. kosmetycznym, spożywczym, medycznym, nawozowym. Do otrzymywania
ekstraktów glonowych może być wykorzystywanych wiele metod. W nowych
metodach odchodzi się od stosowania rozpuszczalników organicznych, bo mogą one
uszkadzać związki biologicznie czynne.
Zaletami ekstrakcji wspomaganej enzymami są niskie koszty, ponieważ wykorzystuje
powszechnie dostępne enzymy spożywcze. Mała ilość stosowanych rozpuszczalników
sprawia, że jest nietoksyczną i przyjazną dla środowiska metodą. Ekstrakcji
wspomagana ultradźwiękami charakteryzuje się: prostotą, niskimi kosztami, a także
możliwośią analizowania kilku próbek jednocześnie.
Ekstrakcja płynem nadkrytycznym wykazuje wysoką selektywność, dużą wydajność,
krótki czas trwania procesu oraz małą ilość zużywanych próbek i rozpuszczalników.
Obecnie badacze pracują nad opracowaniem nowych technik, które będą
charakteryzować się nieinwazyjnością, większą wydajnością, oszczędnością czasu
i kosztów, a dodatkowo będą przyjazne dla środowiska.
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SPEED REDUCTION OF CARGO FROM SEWAGE POLLUTION
PROBLEM USING MONOCULTURE MICROALGAE
Filip Bronisław Harasimiuk, e-mail: filip.harasimiuk@zut.edu.pl;
Arkadiusz Drost; Arkadiusz Nędzarek
Departament of Aquatic Sozology, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian
University in Szczecin, Street Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin, Poland

The emergence of significant quantities of industrial wastewater containing pollutants
harmful to the environment, are associated with the implementation of a number
of technological processes in industrial plants. Sewage is derived primarily from the
chemical industry, automotive, paper, food. Without a doubt, among the said industry
group producing high amounts of wastewater is the food industry. The waste water
emitted by the industry are particularly dangerous for the environment due to their
chemical nature complex (containing high amounts of chloride juice, loads of biogenic
elements, lipids, and organic suspensions). In order to reduce the negative impact
of wastewater on the environment, we should seek to develop treatment
technologies, in which the main objective will be rapid reduction in the content
of selected physical and chemical indicators in the material. Without a doubt, an
alternative to the classical methods of sewage treatment is a targeted use
of microalgae. Research conducted using microalgae are also compatible with the
latest global trends. Methods known as biological based mainly on the utilization
of biosorption and bioaccumulation. Furthermore, studies using a binding
contaminants from aqueous solutions by a living or dead biological material [1,2].
Innovative use of micro-organisms, especially microalgae, as biosorbent organic
pollutants deserves special attention. The reason for this state of affairs are much
smaller than the costs of obtaining ions or membrane filtration. In addition, unlike
conventional methods is not limited, including mechanisms small concentration
of impurities present in aqueous solutions. According to research carried out can be
demonstrated that the binding of 85-90% of the total amount of pollutants removed
groups occurs in a very short time. On the basis of empirical data udowodnionno that
the reduction takes place already during the first 10-15 minutes of the experiment [3].
The experimental data presented in the material have been obtained on the basis
of experimental work carried out removal of selected groups of pollutants from
industrial effluents coming from closed circuit recirculation which were cultured fish
species Tilapia Species. The material came from a standardized experimental farming
practiced in the Department of Aquaculture, Faculty of Food Sciences and Fisheries,
West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Chlorella vulgaris strain used
came from the bank algal conducted at the Department of Water Environmental
Science, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University
of Technology in Szczecin. Breeding material was donated to the culture
of cooperation by the Bank of Baltic algal Kultur University of Gdansk. Before using
mikroglonu he was reared in fixed and monitored conditions to stabilize the growth
curve. To this end, an innovative system was used photobioreactors. Propagation
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method which was used was based on a "batch culture". The total volume of a single
photobioreactor was 5 dm3.
Test samples were taken at intervals hydrochemical 24 h for a period of 7 days. Each
time sampling is used the control (without the addition of pure water effluent)
and three repetitions of the test water. Additionally, a study of the crude effluent
assayed for content of the elements in order to monitor the level to be reduced.
Selected indicators of hydrochemical determined in accordance with the methodology
specified by the APHA (1995) [4] methods colorimetric determined the various forms
of nitrogen and phosphorus using Pharo 300 spectrophotometer Spectroquant Merck,
measuring the absorbance at the recommended wavelengths (λ). Nitric nitrogen (NNO3-) was determined after reduction of the Cu-Cd column as nitrite nitrogen. Total
phosphorus reacts (TRP) was determined by the molybdenum ammonium
and ascorbic acid as a reducing agent. Suitable read content using the following
wavelengths: λ nitrate nitrogen = 543 nm, and the total phosphorus reactive λ = value
of 882 nm. The pH of the water was measured by a pH meter Agwa AD12. In order to
assess the growthmicroalage used extraction-spectrophotometric method for
determination of chlorophyll (λ = 665 nm). The study has been applied an innovative
system fotobioreaktorów. It allows precise control of the factors necessary for growth
of microalgae. The temperature was controlled by electronics and was maintained at
26 °C +/- 0.5 °C. An air in photobioreators has been made using an aeration pump.
Artificial lighting was used in the modification of the classical approach 18 h day / 8 h
night. Artificial light was a white and intensity of 1500 lumens.
Analyzing the results of the entire period of the study demonstrated that
theconcentration of nitrate nitrogen ranged from 0.882 to 0.792 mg/dm3 mg/dm3.
For the tested forms of phosphorus reported values of 0.21 mg/dm3 0.615 mg/dm3.
After 7 days of the experiment reductions in relation to the first day of the experiment
for forms of pollution were assayed for nitrate nitrogen respectively 63% and 48% for
TRP. In contrast, the biomass of microalgae in the period calculated on the basis
of chlorophyll concentration "a" increased 3100%.
Recorded in the first period of increase in the concentration of nitrogen
and phosphorus forms indicates intensive processes of in live release of these
elements while the slower their collection. After passing the acclimatization period
recorded a high reduction of forms of N and P. At the same time in the experiment
have shown a gradual increase in the biomass of microalgae, which are assessed based
on the level of primary production in the aquatic environment, which differs from the
classic data provided in literature [5-7].
The study showed that it is possibile the use of microalgae for water purification
having a significant load forms of nitrogen and phosphorus. Particularly noteworthy is
the fact that reductions in nitrogen and phosphorus forms occurred in a very short
time.
Work co-funded: Project "Investment in knowledge engine of innovation in the region
- the third edition of" co-financed by the European Union under the European Social
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APPLICATION FOR QUICK DISPOSAL MICROALGAE
SELLECTED POLLUTION FROM AQUATIC COMPLEX MATRIX
Filip Bronisław Harasimiuk, e-mail: filip.harasimiuk@zut.edu.pl;
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This work presents the possibility of a monocultural model of interdisciplinary use
of microalgae in removing loads of N-NH4. After the experiment, there was 70%
reduction of N-NH4 content relative to the initial value. The present work shows that
monoculture Chlorolaphidium contortum can be used to remove organic impurities.
Work co-funded: Project "Investment in knowledge engine of innovation in the
region” - the third edition of co-financed by the European Union under the European
Social Fund and the State Budget Sub-measure 8.2.2 Human Capital Operational
Programme 2007–2013
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A GEAR TEST RIG DESIGN WITH USE OF CAD SOFTWARE
Jakub Wróbel
Politechnika Wrocławska, Katedra Maszyn i Układów Hydraulicznych
This paper presents the basic information and operation principles of gear test
rigs and gearboxes. A set of design assumptions connected with test norm
requirements and experiments were introduced. A new design of a test rig was
created in form of a three dimensional CAD model. Several subassemblies
and elements of the test rig were described. The main attention was paid to the
design of the test gearbox. The advantages of CAD software was presented on
the examples of various elements of the assembly.

Introduction
Gears and gearboxes are used in heavy industry and civil application to transfer
rotational movement and torque in all kinds of machinery. In some application
e.g. mining industry or marine the gears must ensure high reliability and durability
standards. The failure of a gear, even when no further damage is caused in the
machinery, can lead to interruption of the production or mining process and as
a result case financial losses several times higher than the costs of the gearbox. The
properties of gears and gearboxes can be improved by introducing new construction
approaches, additional surface finishing, new construction materials, protective
coatings, sophisticated lubrication methods and lubricants [1–3].
In order to conduct research on factors mentioned above a set of experimental trials is
essential. Special test rigs are crucial for simulation of real working conditions, high
loads and complex meshing process of the gears. A good test rig should enable
experiments on multiple parameters influencing the state of the gearbox. Back to back
test rigs also known as FZG test rigs or closed power circuits are widely used in gear
tests [4]. The biggest advantage of FZG test rigs is the significant low power
consumption to gear work load ratio. Gearboxes used in industry work under great
loads so to simulate that load in experiments big amounts of power are needed in
conventional test rigs. Depending on the construction, the closed power loop test rigs
are used for research trials on new gear materials, lubricants, coatings, tooth
geometry, or the influence of environment factors like high temperature or lubricant
contamination on gears durability.
Gear test rigs as well as the test itself are connected with high costs. The complex
design may cause a lot of problems during production. CAD — Computer aided design
software can be used in the design process to reduce the time needed to develop the
rig and to eliminate all design problems and geometry conflicts. Three-dimensional
models of the test rig elements were created and assembled in order to ensure proper
dimensions and shapes of corresponding elements. Autodesk Inventor was used to
create the test rig model presented in this paper. Content center libraries were used
to import normalized elements such as fasteners, bearings and sealing.
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Design assumptions
The main design point was to obtain a construction that could be used in several test
procedures described in norms. As a result the test rig must be suited for normalized
test gears and several lubrication methods. Control of temperature in the test
chamber is also essential. Another thing to mention is the possibility to control the
rotational speed and load torque of the gears. The main design assumptions are
presented in Figure 1.
Compatibility with ISO DIS 14635-1
Closed power circuit design
15 kW electrical engine power supply
Max work load - 300 [Nm]
Oil circulation system for bearings
Use of contained lubricator
Smart gear mounting arrangmnet
Fig.1 Design assumptions
The test rig setup is presented in fig.2. The test gearbox is coupled with the circuit
closing gearbox, hereafter called the end gearbox, via a pair of shafts and couplings.
The pinions of both gearboxes are connected via a torsion shaft and a load coupling.
Driven gears of the gearboxes are connected via a closing shaft which diameter is
greater than the torsion shaft. The distance between the gear rotation axis was set as
91,5 [mm] as a result of the ISO DIS 14635-1 norm requirements for gears [5].
The idea of closed power circuits in test stands is well known an there is no need
to describe it once more. For further information on FZG test stands refer to
literature [6-8]. The main thought of this paper was to show a new universal design
created with use of Autodesk Inventor.
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Fig.2 Gear test rig design

Test rig CAD model
All parts of the test rig assembly were created in Autodesk Inventor as threedimensional models. The test stand consists of several main subassemblies such as the
test gearbox, end gearbox and the load input device. As a base for the design a set
of ISO test gears type C was chosen. The geometry of the gears was created with use
of Inventor gear creator module. The test rig is presented in fig.2 is a geometrical
model that could provide all sufficient information about the construction dimensions
and material types for the production or purchase of all assembly parts. The Inventor
software was especially useful in creation of parts that were created depending on the
shape of adjacent parts. As a result the dimensions of shafts, couplings and other parts
of the assembly were properly adjusted so high assemblability of all elements was
ensured.
The most important element of the test rig is the test gearbox. The bearing
arrangements, lubrication and heat transfer system are described later on in the
paper.

Test gearbox - Bearing arrangement
The design of test gearboxes may differ depending on the research direction. Along
with the body design the bearing arrangements can change. A common bearing
solution is to set the gear at the end of the shaft journal so the handling of the gears is
simple. This approach may lead to strong shaft deflections and as a result reduce the
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durability of the test rig. Another type of bearing arrangement is to set the gear
between the bearings. This solution provides proper working conditions and high
reliability under high loads but the handling of test samples is problematic.
The bearing arrangement designed for the test gearbox shown in fig.3 combines the
advantages of both previously mentioned solutions. The shafts are set in the gearbox
with use of three bearings per each shaft. The main load is transferred by the bearings
in the bearing chamber, cylindrical roller bearing marked with nr.2 and spherical roller
bearing marked with nr.3 in fig.3. Another cylindrical roller bearing marked with nr.1 is
placed in the cover of the test chamber. The inner ring of this bearing has a loose fit
on the shaft so that the test chamber cover can be easily removed together with the
bearing and proper gear handling is ensued. An important factor in the design was the
distance between shaft rotation axes and high loads acting on the gears. Considering
the shaft diameters and the relatively small distance between the axes, the bearing
outer ring diameter is limited. Ball bearings suited for high loads, significantly
exceeded the acceptable diameter and that's the reason for the use of roller
and spherical bearings.

Fig.3 Cross-section view of the test gearbox

Test gearbox - Lubrication
An important element of all gearboxes is the lubrication system. The design of the test
gearbox must provide a range of various lubrication methods that depend on the
character of conducted tests. Grease lubrication should be fairly easy comparing with
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oil systems and no additional changes in the construction of the test gearbox are
needed. Another type of lubrication is splash lubrication also called as oil bath
method. The gears are partially submerged in the oil, while rotation the oil is splashed
into the mesh area and bearings. In this case the test chamber was designed to
contain sufficient amount of oil ensuring proper lubrication and heat exchange. Tests
with high rotational speed require forced circulation lubrication systems. The oil is
deployed directly to the contact area of the gears and bearings ensuring good heat
exchange. A set of oil dispensers marked with nr.12 and nr.13 was implemented into
the test gearbox.
The destructive nature of the test runs causes some problems. During test runs the
work surface of the teeth is exposed to high friction forces and as a result high wear
occurs. The removed layer of material goes into the lubricant and in some cases can
have harmful influence on other components. Another thing to mention is the
possibility to conduct experiments with contaminated lubricators what would have
similar impacts on the test rig reliability. In order to prevent failures or increased wear
of the bearings the test chamber was sealed from the bearing chamber and the
bearing in the cover of the gearbox. Separate lubrication channels were used for the
gears and bearings so that no contamination is present in the bearing lubricator.
Radial shaft seals marked with nr. 4, 5, 6, were used to seal the test chamber
and prevent contamination of roller elements. The lubrication of bearing nr.1 is
provided form the same lubrication circuit as bearings nr.2 and nr.3. The oil is fed into
the upper part of the bearing via an inlet port marked with nr.8 in fig.3. The oil flows
through the bearing and exits the lubrication chamber via outlet port nr.9. The same
idea of lubrication is used for bearings in bearing chamber.
The final element of the lubrication system is the heat exchanger marked with nr.11 in
fig.3. Some of the test runs have to be conducted at increased temperature sustained
on expected level. The designed serpentine heat exchanger that can work as a cooler
or heater and provides sufficient exchange area and can be used with water based
cooler liquid or oils.
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Fig.4 Test gearbox exploited view

Conclusions
Presented design of the test rig has some innovative features. Verity of requirements
that the test rig must fulfill significantly increased the complexity of the design.
Complexity of the test gearbox caused several problems during the design process.
High durability, good test gears handling possibilities, proper lubrication types
and heat transfer possibilities are the main features of the new test rig. Due to the
complexity of the test rig many changes during the design process were necessary.
The advantage of three dimensional models used in the design was the possibility to
locate geometry conflicts or the potential to create new assembly parts directly on the
mating geometry. Use of CAD software highly reduced the time needed for the design.
Another advantage resulting from the use of CAD software was the possibility to use
content center libraries. All normalized elements such as fasteners, threads, groves or
bearings were imported from the library and used in the assembly. Furthermore,
elements generators such as gears generator or shaft generator helped to design
needed elements including the preliminary strength calculations.
An important feature of CAD software that needs to be mentioned is the
enhancement of the designer’s creativity. While using CAD programs all kinds of new
ideas and solutions can appear. Creating the 3D model gives the possibility to look at
the object form many different perspectives what in many cases can be very useful.
Referring to this paper, a new type of coupling was created that is use in the load
input device of the new test rig. There are all kinds of couplings that could be used for
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load input applications but the use of CAD software helped to develop a new design
that as a fact is subject of a patent procedure.
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ARCHITEKTURA PAPIEROWA
Jerzy Łątka
Politechnika Wrocławska

Papier jest materiałem powszechnie występującym, łatwo dostępnym, o naturalnym
pochodzeniu, tanim w produkcji, przyjaznym środowisku i łatwo poddającym się
procesowi recyklingu.
Zrealizowane przykłady wykorzystujące papier jako tworzywo architektoniczne
świadczą, że nadaje się on do zastosowania w budownictwie.
Poznanie struktury papieru, jego budowy a także właściwości umożliwia
zaprojektowanie i stworzenie komponentów budowlanych, które zostaną
wykorzystane do realizacji budynku stworzonego z papieru.
Powszechny dostęp do materiału, jego niski koszt, pro-ekologiczność oraz właściwości
fizyczne każą uznać papier za materiał przyszłościowy.

MIKROSKOP NA WIRACH OPTYCZNYCH
Mateusz Szatkowski, Agnieszka Popiołek-Masajada, Jan Masajada,
Politechnika Wrocławska

Mikroskop na wirach optycznych (MOW) wykorzystuje zogniskowaną wiązkę laserową
z wirem optycznym do skanowania obiektu. Wir optyczny to nieciągłość fazowa,
charakteryzująca się helikalnym frontem falowym wokół osi propagacji (rys. 1). Wzdłuż
tej osi wyróżniamy linię nieciągłości fazowej, gdzie faza jest nieokreślona. Wiązka
z wirem charakteryzuje się ciemnym punktem w obrazie klasycznym, a w obrazie
interferencyjnym rozdwojeniem prążka (rys. 2). Referat traktuje o zastosowaniu wirów
w mikroskopie optycznym. Wir optyczny generowany jest za pomocą spiralnej płytki
fazowej zamocowanej tak, aby umożliwić jej przesuw. Przesuwanie płytki powoduje
poruszanie się wiru w zogniskowanej wiązce. Dzięki temu możliwe jest skanowanie
badanego obiektu samym wirem. W pracy zostanie omówiony eksperyment, któremu
został poddany MOW. Obiektem badanym był klin optyczny. Interferogram został
zarejestrowany za pomocą kamery CCD, a po zastosowaniu odpowiedniego algorytmu
otrzymano informację o rozkładzie fazy. Na jej podstawie można wyciągnąć wnioski
o topografii badanego obiektu.

Rys. 1.Wir optyczny

Rys 2. Przykładowy interferogram
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SPOSOBY MINIMALIZACJI MANKAMENTÓW
NUMERYCZNYCH MODELI TERENU
Adrian Zarychta, Roksana Zarychta
Uniwersytet Śląski

W niniejszym referacie zaprezentowano sposoby minimalizacji defektów, powstałych
podczas generowania map hipsometrycznych oraz Numerycznych Modeli Terenu.
Efekt końcowy tego typu graficznych zobrazowań zależy z jednej strony od
wykorzystanego oprogramowania, a tym samym od poprawności przeprowadzonej
analizy strukturalnej, z drugiej natomiast od zastosowanej metody estymacji. Bazując
na powierzchniach wybranych terenów górniczych przeprowadzono stosowne
operacje matematyczne, mające na celu zminimalizowanie powstałych
mankamentów.

WERYFIKACJA I OCENA WYBRANYCH METOD INTERPOLACJI
STOSOWANYCH PRZY GENEROWANIU CMW WYROBISK
POPIASKOWYCH
Roskana Zarychta, Adrian Zarychta
Uniwersytet Śląski

Niniejsze wystąpienie zostało poświęcone prezentacji wybranych metod interpolacji
(m.in.: metoda odwrotnych odległości, radialnych funkcji bazowych, minimalnej
krzywizny oraz kriging) i ich zastosowaniu przy wizualizacji rzeźby terenu pod postacią
Cyfrowych Modeli Wysokościowych (CMW). Za obszary testowe posłużyły tereny
dawnych wyrobisk po eksploatacji piasków podsadzkowych (stosowane w kopalniach
węgla kamiennego jako podsadzka hydrauliczna), położone na południu Polski.
W efekcie najlepsze zobrazowanie rzeźby badanych piaskowni uzyskano w drodze
zastosowania krigingu.

PROJEKTOWANIE I ANALIZA PRZESTRAJALNYCH FILTRÓW
ANALOGOWYCH
Szymon Zelewski
Politechnika Wrocławska

Filtracja jest jedną z podstawowych operacji przetwarzania sygnałów. Projektowanie
elektronicznej aparatury pomiarowej wymaga implementacji układów kształtujących
charakterystykę widmową w celu wyodrębnienia jego charakterystycznych cech bądź
ograniczenia pasma przenoszenia na wejściu przetwornika A/C (filtry antyaliasingowe).
Przeanalizowano zagadnienia projektowe i konstrukcyjne filtrów analogowych
z możliwością zmiany wybranych parametrów pracy, takich jak wzmocnienie sygnału
wyjściowego, częstotliwość odcięcia, szerokość pasma przenoszenia, wraz
z ograniczeniami proponowanych metod. Przedstawiono wyniki symulacji działania
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opracowanych modeli przestrajalnych filtrów pracujących w paśmie częstotliwości
akustycznych.

SZYBKA I WYDAJNA METODA OZNACZANIA WOLNYCH
AMINOKWASÓW W EKSTRAKTACH ROŚLINNYCH Z
KOŃCOWĄ DETEKCJĄ NA CHROMATOGRAFIE CIECZOWYM
POŁĄCZONYM Z POTRÓJNYM KWADRUPOLEM (LC-MS/MS)
Magdalena Dziągwa, Jakub Topolski
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,
Państwowy Instytut Badawczy

Wiele prac z dziedziny herbologii czy biochemii roślin zwraca uwagę na różnice
w zawartości wolnych aminokwasów w zależności od warunków środowiskowych czy
zewnętrznych czynników stresowych. Jednakże często metody prowadzące do
oznaczeń wolnych aminokwasów są żmudne i pracochłonne. Zaproponowana metoda
opierająca się na wykorzystaniu zestawu EZ:Faast i końcowej detekcji z zastosowaniem
chromatografii cieczowej z detektorem typu potrójny kwadrupol, jest metodą
sprawną, powtarzalną i niosącą ze sobą małe ryzyko błędów, uzyskując precyzyjne
oznaczanie ilościowe i jakościowe, nawet śladowych ilości aminokwasów.

METODA OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI HERBICYDÓW
SULFONYLOMOCZNIKOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ULTRA
SZYBKIEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ (UFLC-MS)
Jakub Topolski, Magdalena Dziągwa
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Wzmożony rozwój cywilizacji i coraz bardziej konsumpcyjny styl życia człowieka
generuje niekorzystne, a wielu przypadkach nieodwracalne zmiany w środowisku.
Coraz częstsze stosowanie herbicydów do walki z chwastami niesie za sobą
konieczność badania pozostałości tych związków. Celem badań było stworzenie
metody oznaczenia zawartości pozostałości herbicydów sulfonylomocznikowych.
Oznaczenie herbicydu przeprowadzono z wykorzystaniem ultraszybkiego
chromatografu cieczowego połączonego z tandemowym spektrometrem mas (UFLCMS/MS). Zastosowanie potrójnego kwadrupola pozwala na uzyskanie precyzyjnego
oznaczania ilościowego i jakościowego śladowych ilości sulfonylomoczników.

WYKORZYSTANIE DYNAMIKI MOLEKULARNEJ DO
WYZNACZENIA FUNKCJI ROZKŁADU RADIALNEGO (RDF) DLA
WYBRANYCH JONÓW
A. Krems, A. Drzewicz, K.Walczak, S. Kraszewski
Politechnika Wrocławska
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L. Firlej
Université Montpellier II

Woda odgrywa kluczową rolę w układach biologicznych, mając często niedoceniony
wpływ na ich strukturę oraz funkcję. Jednym z przykładów są dwuwarstwy lipidowe
(błony komórkowe), dla których utworzenia i poprawnego funkcjonowania obecność
wody jest krytyczna. Eksperymenty in silico przy zastosowaniu np. metody dynamiki
molekularnej wymagają ze względów numerycznych operowania systemami
elektrycznie neutralnymi. Symulowane układy są wiec dodatkowo uzupełniane o jony,
celem zrównoważenia ładunku wypadkowego. Obecnosc jonow wpływa na
zachowanie się realnych struktur biologicznych, i zaburza wyniki symulacji.
Charakteryzacja zachowania elementów składowych układu przy użyciu funkcji
rozkładu jest wiec istotnym etapem w przeprowadzaniu symulacji numerycznych.
W niniejszej pracy przedstawiamy analize zachowania jonow sodu (SOD), potasu
(POT), magnezu (MG), wapnia (CAL) oraz chloru (CLA) w środowisku wodnym.
Testowany system składa się z 5911 atomów (w tym 1967 cząsteczek wody). Do opisu
cząsteczek wody użyto modelu TIP3p [2]. Symulacje zostaly wykonane metoda
Dynamiki Molekularnej (kod NAMD, [3]). Trajektorie czasowe zostały przeanalizowane
za pomocą programu VMD.1.9.1 [4]. Dla każdego rodzaju jonu prześledzono funkcje
rozkladu radialnego (radial distribution function, RDF) odleglosci jonu od atomów
wodoru i tlenu w cząsteczkach wody. Obliczono również ilość cząsteczek wody
przypadającą na pierwszą strefę hydratacyjną dla każdego rodzaju jonów. Jako
parametru obliczeń użyto wartości cut-off wynikającej bezpośrednio z funkcji RDF.
Stwierdzono, że jony dodatnie są mniej odległe od tlenu (który jest naladowany
ujemnie), natomiast jony ujemne mają mniejszą odległość od wodoru, który jest
dodatni. Najmniej cząsteczek wody przypada na strefę hydratacyjną chloru, najwięcej
dla wapnia i potasu. Uzyskane informacje o rozkladzie przestrzennym molekul sa
niezbędne przy budowaniu modeli błon biologicznych i beda użyte w dalszym etapie
prowadzonych przez nas symulacji układow zawierających uwodniona i elektrycznie
skompensowana modelową błonę biologiczną.
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RYBA CZY WĘDKA, CZYLI JAK POMAGAĆ KRAJOM
CIERPIĄCYM NA „GŁÓD MIKROELEMENTÓW”NA
PRZYKŁADZIE LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.
Barbara Michalak
Uniwersytet Warszawski

Dylemat ryby oraz wędki polega na tym: czy oferowana pomoc ma być w formie
gotowych produktów, czy może powinna przyjąć formę pomocy w samodzielnym
wyprodukowaniu środków niezbędnych do życia. Najczęściej pomoc ta polega na
dostarczeniu żywności oraz lekarstw. Taka forma wspierania krajów rozwijających się
określana jest przysłowiową rybą. Czasami dochodzi do tego, że kraje uzależniają się
od pomocy bogatych i żądają ciągłego zaopatrzenia. Drugą formą pomocy jest tak
zwana wędka, czyli takie wspieranie ubogich państw aby mogły samodzielnie rozwijać
się gospodarczo. W tym celu reformuje się przede wszystkim rolnictwo.
Najważniejszym aspektem rolnictwa jest uprawa i hodowla roślin. Hodowla roślin
polega na ulepszaniu cech dziedzicznych u roślin gwarantujących poprawę składu
mikroelementowego, a także zwiększającą plenność roślin. Zwiększenie stężenia
zawartości mikroelementów w organach jadalnych u roślin umożliwia minimalizację
„mikroelementowego głodu”.
Mikroelementy powinny wystepować w organizmie w ściśle określonych zakresach
stężeń, ponieważ zarówno ich nadmiar jak i niedobór prowadzi do zaburzeń
metabolicznych. Niedobór mikroelementów w glebie skutkuje niedoborem
w żywności, prowadząc do deficytu pierwiastków i chorób. Nadmiar mikroelementów
prowadzi do efektów toksycznych.
Rośliny o zwiększonej zdolności do pobierania i akumulowania w swoich tkankach
metali mogą być wykorzystane w uzupełnianiu niedoborów mikroelementów w diecie
zwierząt i człowieka. Ma to tym większe znaczenie, że rośliny o takich cechach
asymilują znaczne ilości mikroelementów, rosnąc nawet na ubogich glebach.
Wzbogacenie części jadalnych roślin w pierwiastki niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu człowieka nosi nazwę biofortyfikacji. Mikroelementy są
wydalane z organizmu człowieka, dlatego muszą być stale dostarczane wraz
z pokarmem. Problem niedoboru tych metali jest szczególnie widoczny na obszarach
o ich niskim stężeniu w glebach. Ponadto, w obecności „metali balastowych” (Cd, Hg,
Pb) w glebie rośliny transgeniczne znajdują zastosowanie w oczyszczaniu skażonych
gleb i przywracaniu ich pierwotnego charakteru. Problem związany z obecnością tych
metali polega nie tylko na ich właściwościach toksycznych, ale także na zdolności do
kumulowania się, czyli gromadzenia w organizmie człowieka.
Podsumowując, mikroelementy są ważne dla wszystkich organizmów. Warto mieć na
uwadze, że zarówno niedobór jak i nadmiar metali ciężkich ma niekorzystny wpływ na
organizm. Poznając mechanizmy odpowiedzialne za pobieranie, dystrybucję
i akumulację metali ciężkich otrzymujemy obraz ich wzajemnej homeostazy
warunkującej prawidłowy wzrost i rozwój.
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WROCŁAWSKIE ZAŁOŻENIA ZIELENI W LATACH 2000–2012.
NARZĘDZIA OCENY INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
W REALIZACJI PROJEKTÓW
Szymon Rozalski
Politechnika Wrocławska

Poster będzie ilustrować zasoby (tereny zieleni) i procesy (prace inwestycyjnoremontowe) realizowane na założeniach zieleni miejskiej we Wrocławiu w latach
2000–2012.
W wyniku przeprowadzonych dotychczas badań opracowano statystyczne porównania
i klasyfikacje obiektów. Skatalogowano wrocławskie realizacje zieleni w postaci bazy
danych. Szczegółowo opisano kluczowe cechy obiektów. Wyodrębniono wskaźniki
i metody oceny poszczególnych terenów zieleni. Obecnie trwa konfrontacja wyników
badań z istniejącym stanem wiedzy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

PORÓWNANIE STAŁEJ CZASOWEJ TĘTNICZEGO ŁOŻYSKA
NACZYNIOWEGO MÓZGU WYZNACZONEJ DLA TRZECH
TĘTNIC MÓZGOWYCH
K. Popławska, M. Kasprowicz
Politechnika Wrocławska

M. Czosnyka
Addenbrooke’s Hospital, Cambridge

M. Reinhard
University of Freiburg

Wprowadzenie i cel pracy: wiele parametrów do oceny stanu hemodynamiki
mózgowej.Jednym z nich jest stała czasowa łoża tętniczego mózgu (τ). Parametr ten
określa czas, po którym objętość tętniczej krwi mózgowej stabilizuje się po nagłej
zmianie ciśnienia tętniczego podczas cyklu pracy serca. Stała czasowa nie zależy od
średnicy badanego naczynia, wyznaczana jest w sposób nieinwazyjny oraz jest
wyrażona w jednostkach SI, co umożliwia analizę porównawczą pomiędzy pacjentami.
Celem pracy było zbadanie różnic naczyniowych stałej czasowej tętniczego łoża
naczyniowego mózgu (τ) w 3 różnych tętnicach mózgowych: środkowej mózgu (MCA),
tylnej mózgu (PCA) i tylnej dolnej móżdżku (PICA).
Materiał i metoda: Grupa 35 zdrowych ochotników została poddana badaniu, które
polegało na jednoczesnej rejestracji prędkości przepływu krwi mózgowej (CBFV) za
pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej TCD (Multidop-X, DWL)
w 3 tętnicach mózgowych: MCA, PCA, PICA. oraz nieinwazyjnym pomiarze ciśnienia
tętniczego krwi (ABP) za pomocą fotopletyzmografu (Finapres, Ohmeda). Stała
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czasowa (τ) została wyznaczona na podstawie zależności między pulsacyjnymi
zmianami CBFV i ABP. Analiza porównawcza stałej czasowej τ wyznaczonej dla 3 tętnic
mózgowych została wykonana za pomocą nieparametrycznej analizy wariancji (test
Friedmana) przy użyciu programu Statistica 10 (Statsoft).
Wyniki: Wartości stałej czasowej łoża tętniczego mózgu wyznaczone dla
3 analizowanych tętnic różniły się statystycznie (p < 0,001) przy czym najwyższą
wartość zanotowano w MCA (0,25±0,07 s), zaś najniższą wartość w PICA (0,10±0,03 s).
Wnioski: Stała czasowa τ dostarcza informacji jak szybko część tętnicza łożyska
naczyniowego mózgu wypełnia się krwią w trakcie 1 cyklu pracy serca. MCA (licząc od
miejsca przyłożenia sondy ultradźwiękowej) zapewnia dopływ krwi tętniczej do
największego obszaru mózgowia, dlatego τ wyznaczona dla tej tętnicy jest najdłuższa.
Najmniejszy obszar mózgowia zaopatruje PICA, dlatego τ dla tego naczynia jest
najkrótsza.

PRZYGOTOWANIE MODELI STRUKTUR BIAŁKOWYCH DO
SYMULACJI TRANSBŁONOWEGO PRZEPŁYWU JONÓW
METODĄ POISSONA-NERNSTA-PLANCKA
Wojciech Cichowski, Monika Kurczyńska
Politechnika Wrocławska

Głównym celem przeprowadzania symulacji transbłonowego przepływu jonów jest
badanie przewodności elektrycznej białek osadzonych w błonie komórkowej,
umożliwiających
wymianę
materii
miedzy
środowiskami
zewnątrzi wewnątrzkomórkowym. W przypadku modeli utworzonych w oparciu o znane
metody predykcji struktur białkowych, symulacje te pozwalają określić stopień
korelacji między modelem a rzeczywistą strukturą. Jedną z metod stosowanych do
implementacji zjawiska transbłonowego przepływu jonów jest model PoissonaNernsta-Plancka (PNP). W porównaniu z innymi metodami, jak na przykład z dynamiką
molekularną i dynamiką brownowską, model PNP jest najmniej wymagający
obliczeniowo. Wynika to z ciągłego opisu przestrzeni symulacyjnej złożonej
z cząsteczek białka, błony, rozpuszczalnika i transportowanych jonów. Jednym
z narzędzi umożliwiających przeprowadzanie symulacji na bazie algorytmu PNP jest
zaprojektowany w środowisku MATLAB [1] program o nazwie 3D-PNP [2, 3], który
pozwala scharakteryzować zjawisko transbłonowej migracji jonów w trójwymiarowej
przestrzeni obliczeniowej. Przeprowadzenie symulacji za pomocą tego narzędzia
poprzedzone jest kilkoma etapami przygotowującymi model struktury białkowej
zgodnie z określonymi wymaganiami i własnymi preferencjami użytkownika. Po
przeprowadzeniu wstępnych operacji, w wyniku których otrzymuje się trójwymiarową
siatkę rozkładu cząsteczek białka i siatkę rozkładu ładunku w przestrzeni, istotnymi
zabiegami są między innymi: odpowiednie skalowanie uzyskanych siatek, osadzenie
struktury w dwuwarstwie lipidowej, stworzenie siatek przenikalności elektrycznych
i przeprowadzenie gaussowskiego rozmywania ładunków. Każdy z tych etapów
poprzedzony jest określeniem przez użytkownika wartości odpowiednich parametrów
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warunkujących końcowe cechy stworzonego modelu. W pierwotnej wersji program
zakładał, że wszystkie ustawienia zostają określone przed rozpoczęciem przygotowania
modeli, bez możliwości ich modyfikacji, co w pewnym stopniu utrudniało stworzenie
modelu o właściwych cechach. Wobec tego, postanowiono rozbudować program,
wzbogacając go o interfejs graficzny, dzięki któremu możliwe jest obserwowanie
procesu generowania modelu i korygowanie ustawień w trakcie jego tworzenia.
Zaprojektowane rozwiązanie pozwoli w dużym stopniu uniknąć otrzymania
niepożądanych wyników w kolejnych etapach przeprowadzania symulacji.

1. MATLAB Release 2012a, The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, USA
2. Dyrka W, Augousti AT, Kotulska M. (2008) Ion flux through membrane
channel – an enhanced algorithm for the Poisson-Nernst-Planck Model.
J Comput Chem 29(12):1867–1888
3. Dyrka W, Bartuzel MM, Kotulska M. (2013) Optimization of 3D Poisson-NernstPlanck model for fast evaluation of diverse protein channels.
Proteins 81(10):1802–1822

BIOINFORMATYCZNE ARTEFAKTY, CZYLI O BIAŁKOWYCH
STRUKTURACH LUSTRZANYCH I PRÓBIE ICH ELIMINACJI
Ewa Kania
Politechnika Wrocławska

Szacuje się, że około 44,4 milinów ludzi cierpi na chorobę Alzheimera [1]. Jedna z teorii
postuluje, że jest ona związana z występowaniem nieprawidłowej struktury białek,
które naturalnie znajdują się w organizmie ludzkim. Białka te mają skłonność do
tworzenia agregatów, które uszkadzają mózg [2]. Zwolennicy tej teorii szukają sposobu
na skuteczne zablokowanie procesu ich formowania. Kluczową rolę odgrywają w tym
np. inhibitory enzymów, które biorą udział w procesie tworzenia agregatów [3].
W projektowaniu leków, będących inhibitorami decydująca jest znajomość struktury
przestrzennej białek. Nieprawidłowe struktury białek są podłożem także wielu innych
chorób, np.: choroby Creutzfeldta-Jakoba [4], kuru [5] i różnego rodzaju nowotworów
[6]. Z tego powodu największym wyzwaniem współczesnej proteomiki i biologii
molekularnej jest predykcja przestrzennej budowy białka, której znajomość
pozwoliłaby na znalezienie skutecznych leków na wiele groźnych chorób. Strukturę
białka można wyznaczyć doświadczalnie za pomocą m.in. krystalografii
rentgenowskiej. Doświadczalne metody są jednak czasochłonne i kosztowne. W tej
sytuacji z pomocą przychodzą metody komputerowe i różne narzędzia
bioinformatyczne. Metody te mają swoje ograniczenia, a ich dokładność jest wciąż
niezadawalająca. Przykładowo, w czasie rekonstrukcji białek metodą map miejsc
kontaktowych powstają artefakty, zwane strukturami lustrzanymi, które są odbiciami
lustrzanymi prawidłowych struktur białek, zwanych natywnymi. Ponieważ białko może
spełniać prawidło swoją rolę tylko w postaci natywnej, dąży się do tego, aby
wyeliminować powstałe w procesie projektowania struktur artefakty. Rozróżnienie
struktur lustrzanych od natywnych nie jest łatwym zadaniem. Z naszych badań wynika,
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że istnieją pewne wielkości energetyczne i geometryczne, które potencjalnie mogą
pomóc skutecznie je rozróżnić. Najbardziej istotne różnice zauważalne są dla wielkości
związanych z określonym aminokwasem i prawdopodobieństwem przyjęcia przez
niego odpowiedniego kąta torsyjnego. Ich wartości różnią się w grupach struktur
zaliczonych jako natywne lub lustrzane.

1. [Online].Dostępny w: http://www.alz.co.uk/research/statistics. [dostęp: 25
marca 2014].
2. B. Rutten i H. Steinbusch (2013) Current concepts in Alzheimer’s Disease:
molecules, models and translational perspectives, Molecular
Neurodegeneration [online], 2013 [dostęp: 29 marca 2014]. Dostępny
w http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3835624/#!po=57.6923,
doi: 10.1186/1750-1326-8-33.
3. D. Holtzman, J. Morris i A. Goate (2011) Alzheimer's disease: the challenge of
the second century, Sci Transl Med. [online], 2011 [dostęp: 29 marca 2014].
Dostępny
w http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3130546/,
doi: 10.1126/scitranslmed.3002369.
4. M. Head i J. Ironside (2012) Review: Creutzfeldt-Jakob disease: prion protein
type, disease phenotype and agent strain, Neuropathol Appl Neurobiol
38:296–310
5. B. Sikorska i P. Liberski (2012) Human prion diseases: from Kuru to variant
Creutzfeldt-Jakob disease, Subcell Biochem 65:457–496
6. J. Zhang, P. Yang i N. Gray (2009) Targeting cancer with small molecule kinase
inhibitors, Nat Rev Cancer 9:28–29

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE TWORZYW SZTUCZNYCH
WYKORZYSTYWANYCH W DRUKU 3D TECHNIKĄ FDM
inż. Przemysław Poszwa, mgr inż. Jacek Andrzejewski, Filip Nowak
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska

W ostatnich latach znacząco rozwijają się techniki druku 3D zaliczane do technik rapid
prototypingu. Wygaśnięcie patentów doprowadziło do znaczącego rozpowszechnienia
się techniki FDM (Fused Deposition Modeling), która polega na odwzorowaniu modelu
3D poprzez nanoszenie za pomocą strugi kolejnych warstw polimeru.
Określono właściwości reologiczne tworzyw sztucznych stosowanych w druku 3D
techniką FDM. Badania pozwoliły wyznaczyć zmiany lepkości w funkcji szybkości
ścinania oraz porównać je z właściwościami innych odmian badanych tworzyw.
Wyznaczono dodatkowo parametry reologiczne materiałów dla modeli CarreauYasudy i Crossa wykorzystywanych w symulacjach komputerowych.
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SYMULACJE WTRYSKIWANIA ELEMENTÓW
PIERŚCIENIOWYCH
inż. Przemysław Poszwa, dr hab. inż. Marek Szostak
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska

Małgorzata Matuszak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Występowanie linii łączenia w elementach z tworzyw sztucznych powoduje znaczące
osłabienie konstrukcji w miejscu jej występowania. Powstaje ona w miejscu, gdzie
w trakcie wypełniania formy wtryskowej dwa fronty tworzywa natrafiają na siebie, co
bardzo często występuje w elementach pierścieniowych.
Przeprowadzono
symulacje
wtryskiwania
elementów
pierścieniowych
z uwzględnieniem geometrii gniazda umożliwiających uniknięcie tworzenia się linii
łączenia. Symulacje wykazały, iż istnieje możliwość doboru geometrii tak, aby linie
łączenia nie wystąpiły w obszarze narażonym na obciążenia mechaniczne.
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