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Słowo wstępu
Moi drodzy!
Dopiero co, w kwietniu, na konferencji PM Nights mieliśmy przyjemność
po raz pierwszy prezentować projekty realizowane w Politechnice Śląskiej
w ramach Project Based Learning (PBL). Za nami już druga edycja, z trzynastoma
zrealizowanymi przedsięwzięciami, odnosząca się, jakżeby inaczej do
zróżnicowanych obszarów i celów, ale zawsze pod wspólną myślą przewodnią
– budowania interdyscyplinarnych zespołów. A już za progiem trzecia edycja,
która pewnie przyniesie kolejne ciekawe tematy. Numer poświęciliśmy tylko
temu jednemu zagadnieniu, gdyż po prostu jest się czym chwalić!
Za pasem Święta i Nowy Rok, a później znów sesja – i tak w kółko – również i my
wrócimy z nowymi tematami…
Wszystkiego dobrego!
Wesołych Świąt!!

Minęło pół roku i projekt „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego
Kształcenia opartego o badania i innowacje” ponownie gości na łamach
PM NEWS. We wrześniu 2019 r. zakończyła sie druga edycja Indywidualnych
Programów Studiów realizowanych w formie Project Based Learing (PBL).
Program cieszy sie coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród studentów
różnych kierunków studiów, jak i pracowników Uczelni. Tym razem do realizacji
zostało zakwalifikowanych 13 projektów PBL skierowanych do studentów
studiów I stopnia.
Początkowe obawy, dotyczące posiadania przez nich kompetencji niezbędnych
do samodzielnej pracy w formie projektowej, szybko zostały rozwiane. Ich
wysiłki i współpraca z opiekunami i ekspertami zaowocowały innowacyjnymi
rozwiązaniami stworzonymi z myslą o Przemyśle 4.0. Wkrótce przyjdzie pora
na liczne publikacje konferencyjne i artykuły w czasopismach naukowych.
Zanim to nastąpi, chciałbym wszystkim czytelnikom przedstawić krótki wgląd
w tematykę poszczególnych zespołów. Mam nadzieję, że po lekturze grono
entuzjastów tej innowacyjnej formy kształcenia znowu się powiększy.
Korzystając z okazji, chciałbym również gorąco podziękować moim
współpracownikom: dr Marzenie Podgórskiej, dr Iwonie Zdonek, dr Agnieszce
Gaschi-Uciecha, Renacie Czech i Aleksandrze Lebek. Sukces projketów PBL to
w dużej mierze wynik ich ciężkiej pracy.
Życzę wszystkim nowych inspiracji i zachęcam do współpracy przy kolejnych
edycjach programu.
Kierownik Projektu
Dariusz Buchczik
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KSZTAŁCENIE ZORIENTOWANE PROJEKTOWO W POLITECHNICE
ŚLĄSKIEJ W RAMACH PROJEKTU PO WER 3.5 PT. ”POLITECHNIKA
ŚLĄSKA JAKO CENTRUM NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA
OPARTEGO O BADANIA I INNOWACJE”

W

artykule przedstawiono założenia kształcenia zorientowanego

Zespół Zarządzania Projektem. W efekcie zakwalifikowano do realizacji 13

projektowo, które jest realizowane na Politechnice Śląskiej

projektów. Realizacja ta rozpoczęła się 25 lutego 2019 roku i trwała cały

w ramach projektu wdrożeniowego PO WER 3.5 pt. "Politechnika

semestr letni. Każdy zespół składał się z od 4 do 6 studentów Politechniki

Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania

Śląskiej, opiekuna głównego oraz dwóch opiekunów pomocniczych

i innowacje" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi bądź dydaktycznymi

Omówiono ideę i podstawy takiego kształcenia oraz przebieg procesu

Politechniki Śląskiej. Dodatkowo każdy zespół miał możliwość skorzystania

rekrutacji do II edycji konkursu.

z wiedzy ekspertów, będących przedstawicielami Przemysłu bądź

Przewodnią koncepcja takiego kształcenia jest zwiększenie liczby
absolwentów bardzo dobrze przygotowanych do pracy w grupie i do
realizacji projektów. Właściwe wykształcenie w tym zakresie wymaga
jednak

umożliwienia

studentom

eksperymentowania

i

tworzenia

projektów o zakresie wykraczającym poza ten obowiązujący w programie
studiów. I to właśnie ma na celu realizacja kształcenia zorientowanego

pracownikami Uczelni oraz dysponował środkami na zakup niezbędnych
materiałów i urządzeń do realizacji projektów. Wyniki prac zespołów
zostały przedstawione w ramach panelu podsumowującego II edycję
konkursu PBL dnia 26 listopada 2019 w Centrum Edukacyjno- Kongresowym
Politechniki Śląskiej. Zostały także krótko omówione na kolejnych kartach
tego czasopisma.

projektowo. W ramach projektu PO WER 3.5 pt. „Politechnika Śląska jako
Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano 6
edycji konkursu na realizację Indywidualnych Programów Studiów (IPS)
w formie PBL,

począwszy od roku akademickiego 2018/2019 do roku

akademickiego 2020/2021- naprzemiennie - w semestrach zimowych
dedykowanych studentom II stopnia kształcenia i w semestrach letnich
dedykowanych studentom I stopnia. W efekcie, łącznie przez cały okres
projektu, kształceniem zorientowanym projektowo ma zostać objętych
650 studentów. II edycja konkursu, miała miejsce w semestrze letnim roku
akademickiego 2018/2019.
Rekrutacja do tej edycji przebiegała w 3 etapach. W pierwszym etapie
potencjalni opiekunowie projektów zgłosili, poprzez Platformę Zdalnej
Edukacji Politechniki Śląskiej (PZE), proponowane tematy projektów. Drugi
etap rekrutacji rozpoczęto od ogólnouczelnianego panelu dyskusyjnego,
na którym zaprezentowano wstępne koncepcje zgłoszonych projektów
zainteresowanym studentom oraz pracownikom Uczelni. Etap ten miał na
celu rekrutację studentów do zespołów, uzupełnianie składu opiekunów
oraz wspólne opracowanie wniosków konkursowych. W trzecim etapie
rekrutacji, dokonano oceny przesłanych wniosków konkursowych. Łącznie
przesłano 24 wniosków konkursowych. Na tej podstawie wyodrębniono
4 obszary tematyczne: (1) automatyka i robotyka, budowa maszyn
(2) budownictwo, (3) inżynieria materiałowa, (4) inąynieria miomedyczna,
medycyna i informatyka.

dr inż. Agnieszka Gaschi-Uciecha, dr inż. Iwona Zdonek

Do każdego obszaru przydzielono po 6 projektów. Eksperci zgłoszeni
zostali

przez

Koordynatorów

Autorzy:
dr inż. Dariusz Buchczik, dr inż. Marzena Podgórska,

Jednostek

Wydziałowych.

Elementy

związane z kwestiami formalnymi i zakupami do projektów oceniał

Politechnika Śląska
agnieszka.gaschi-uciecha.polsl.pl
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ZMIANY STRUKTURALNE, FIZYKO-CHEMICZNE I MECHANICZNE
ZACHODZĄCE W POLIURETANOWYCH IZOLACJACH BUDOWLANYCH
POD WPŁYWEM ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKÓW OTOCZENIA

C

elem badań było określenie charakteru i skali zmian, zachodzących

umieszczenie

w budowie chemicznej, morfologii i właściwościach pianek

instrumentalne, takie jak pomiar gęstości. Umożliwiło to zapoznanie

poliuretanowych, stosowanych m. in. jako izolacje dla budownictwa,

studentek z typowym cyklem analizy próbek przemysłowych – przejście

w przyspieszonych badaniach starzeniowych w środowisku powietrza

od skali “makro” (pobranie próbek pianki poliuretanowej z placu budowy)

i roztworu solanki, w podwyższonej temperaturze (40 i 80 C).

do skali “mm” (próbki do badań).

Cel osiągnięto dzięki stworzeniu interdyscyplinarnego zespołu, złożonego

Badania wykazały, że w wyniku działania czynników agresywnych

z czterech studentek Wydziału Chemicznego o specjalnościach:

próbki pianki poliuretanowej uległy zżółknięciu. Pory utraciły regularność,

Materiały i Substancje Specjalne, Technologia Polimerów i Tworzyw

a na ich dnie pojawiły się okruchy polimeru (Rys. 1). Wzrosła temperatura

Sztucznych

zeszklenia

o

oraz

Technologia

Chemiczna

Nieorganiczna,

dwóch

i

próbek

w

komorach

wodochłonność.

klimatycznych,

Wytrzymałość

na

proste

zginanie

analizy

zmalała,

studentek Wydziału Mechanicznego Technologicznego o specjalności

a wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie wzrosła. Moduł Younga,

Inżynieria Materiałowa, trzech opiekunów naukowych, specjalizujących

pozostał na niezmienionym poziomie. Jego pomiar był jednak opatrzony

się w chemii i fizykochemii polimerów, technologii ich wytwarzania oraz

największym błędem. Skala zmian była większa w temperaturze 80oC.

inżynierii materiałowej, a także eksperta zewnętrznego, posiadającego
wiedzę i doświadczenie z zakresu poliuretanowych izolacji budowlanych.
Studentki

zostały

podzielone

na

grupy

badawcze,

Realizacja procesu dydaktycznego w formie Project Based Learning
przyniosła jego uczestniczkom następujące korzyści:

którym

1. Zyskały świadomość, że ich działania wynikają z realnych potrzeb

przyporządkowano zadania, bazujące na wykorzystaniu różnych technik

inżynierii materiałowej oraz sektora gospodarki, obejmującego

instrumentalnych. Celem tych zadań było:

izolacje budowlane.
2. Poznały

1. Ocena zmian wyglądu makroskopowego próbek.
2. Analiza zmian masy, gęstości i wodochłonności.
4. Ocena stabilności budowy chemicznej – spektroskopia w podczerwieni
(FTIR).
5. Ocena stabilności wymiarów i kształtu porów – skaningowa mikroskopia
elektronowa (SEM).
6. Ocena zmian właściwości termicznych – różnicowa kalorymetria
skaningowa (DSC).
zmian

właściwości

mechanicznych:

i

właściwości

pianek

poliuretanowych

oraz

3. Poznały nowoczesne techniki badania porowatych materiałów

3. Badanie zmian wymiarów liniowych.

7. Ocena

budowę

negatywne skutki działania środowisk agresywnych na nie.

modułu

polimerowych.
4. Poznały znaczenie bycia ekspertem w jednej dziedzinie.
5. Zyskały świadomość, że praca w interdyscyplinarnym zespole prowadzi
do rzetelnej oceny i pełnego zrozumienia zjawisk fizyko-chemicznych,
zachodzących w materiałach pod wpływem czynników agresywnych,
co daje podstawy do skutecznego rozwiązania problemu.

Younga,

wytrzymałości mechanicznej przy ściskaniu, zginaniu i   rozciąganiu –
uniwersalna maszyna wytrzymałościowa.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, każda ze studentek stała się specjalistą
w

jednej

dziedzinie.

Każda

z

nich,

na

wspólnych

seminariach,

zaprezentowała grupie teoretyczne podstawy dziedziny, w której się
specjalizowała. Wszystkie uczestniczki odwiedziły każde z laboratoriów,
w czasie, gdy prowadzone w nim były pomiary związane z projektem.
Dodatkowo, wszystkie uczestniczki projektu zostały zaangażowane
w działania wspólne, związane z przeglądem literatury, pracą w bibliotece
norm, przygotowaniem próbek do analiz zgodnie z wymaganiami
normatywnymi (wycięcie próbek z wykorzystaniem pił tarczowych
i wybijaków, szlifowanie powierzchni), przygotowanie roztworu solanki,

Autorzy:
dr hab. inż. Izabela Barszczewska-Rybarek, prof. PŚ,
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. PŚ,
dr hab. inż. Grzegorz Chladek, prof. PŚ,
Paulina Grabowska, Agnieszka Okseniuk,
Michalina Szpot, Magdalena Zawadzka,
Aleksandra Sokołowska, Aleksandra Tarkiewicz
Politechnika Śląska
izabela.barszczewska-rybarek@polsl.pl
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SYSTEMY SENSORYCZNE I OPROGRAMOWANIE
W POJAZDACH AUTONOMICZNYCH TYPU AGV

C

elem naukowym projektu w pierwszej kolejności było opracowanie

platformy

metod komunikacji oraz przetwarzania i analizy danych z zestawu

w środowisku LabVIEW. Opracowano algorytmy komunikacji sterownika

RFID, kamery wizyjnej, skanera laserowego oraz czujników magnetycznych

nadrzędnego ze wszystkimi wykorzystywanymi czujnikami. W ramach

z oceną możliwości i ewentualnej potrzeby fuzji wspomnianych danych.

tej części opracowano również moduły programowe dla układu FPGA.

Kolejnym było przygotowanie niezależnych modułów programowych

W wyniku projektu przeprowadzono eksperymenty i opracowano

dla

pozyskanych

algorytmy detekcji linii z wykorzystaniem kamery wizyjnej. Uwzględniono

z nich danych oraz przygotowanie aplikacji głównej do zarządzania

tę informację w systemie sterowania napędami platformy. Opracowano

platformą AGV i komunikacji z zewnętrznym systemem nadrzędnym.

również rozwiązanie pozwalające na pozycjonowanie platformy AGV za

Ostatnim celem było przeprowadzenie eksperymentów w warunkach

pośrednictwem urządzeń RFID w bliskiej odległości od miejsca dokowania.

rzeczywistych, które umożliwiają dalszą ocenę właściwego doboru

Przeprowadzono eksperymenty, które pozwolą w kolejnym projekcie PBL

czujników w kontekście zadań i opracowanych algorytmów dla zadań,

na fuzję danych z kamer wizyjnych i skanerów laserowych dla zadań

dla których czujniki zostały wykorzystane w opracowywanej platformie.

opisu sceny wokół platformy. Przedstawiony system ze względu na swoją

W ramach przedmiotu studenci zaznajomili się również, podczas spotkań

modularność i złożoność oraz wybrane narzędzia idealnie wpisuje się

z ekspertami, z zagadnieniami inżynierii oprogramowania, baz danych

w założenia Przemysłu 4.0, którego jednym z elementów są autonomiczne

oraz harmonogramowania zadań. W ramach badań istotnym elementem

platformy AGV.

wykorzystanych

czujników

z

możliwością

fuzji

było wykorzystanie informacji z czterech typów czujników, które pozwalały
na pozyskiwanie istotnych, z uwagi na sterowanie platformą, informacji
o otoczeniu zewnętrznym. Były to: kamera wizyjna wraz z algorytmem
detekcji, śledzenia oraz predykcji linii poprzez wykrycie tzw. vanishing
point, skaner laserowy do opisu sceny i detekcji obiektów w torze jazdy,
czujników RFID oraz czujników magnetycznych.

AGV,

której

główna

część

została

opracowana

Ponieważ studenci reprezentowali różne kierunki studiów, jak również
różne semestry metodyka realizacji projektu, planowania badań została
dostosowana do oczekiwanych efektów kształcenia, które student musiał
spełnić realizując projekt PBL. Zasadniczo podgrupy realizowały zadania
związane z opracowaniem architektury, obsługą skanera laserowego,
urządzeń RFID, kamer wizyjnych wraz z algorytmami przetwarzania

W zakresie przetwarzania informacji wizyjnej z wykorzystaniem kamer

obrazów, danych z czujników magnetycznych, z drugiej zaś strony

skupiono się na liniach prostych oraz łukach. Studenci w ramach swoich

zadania związane z fuzją danych, uruchomieniem platformy, strukturą

prac

zamocowaniem

oprogramowania wymagały współdziałania wszystkich członków zespołu

kamery, biorąc pod uwagę optymalną jakość pozyskiwanych obrazów

jednocześnie. W efekcie członkowie zespołu musieli opanować wiedzę

wykrywanych linii. Opracowany algorytm wykonany został w języku

nie tylko z zakresu obejmującego pojedyncze zadania.

eksperymentalnych

zajęli

się

prawidłowym

C++ w oparciu o bibliotekę OpenCV, a interfejs użytkownika dostępny
jest z

aplikacji nadrzędnej stworzonej w LabVIEW.

Wykorzystanie

skanera laserowego stanowi nie tyle alternatywę dla innych rozwiązań,
co uzupełnienie pozostałych typów sensorów, a i zadania stawiane
przed skanerem laserowym są inne niż w przypadku np. kamery
wizyjnej, często mogą zostać wykorzystane wspólnie na drodze
fuzji. Przeprowadzono również badania z wykorzystaniem czujników
pozwalających

wykryć

linię

magnetyczną.

Wykorzystano

Niewątpliwie interdyscyplinarność pozwoliła studentom na zdobycie
znacznie szerszej wiedzy, ze względu na konieczność współdziałania,
ale również wiedzy na temat współzależności modułów sprzętowych
i programowych w ich niezależnych zadaniach. Formuła projektu PBL
niewątpliwie ułatwia rozwój współpracy na różnych płaszczyznach,
zarówno studentów, opiekunów, jak i ekspertów.

również

urządzenia RFID firmy SICK do dokładnego pozycjonowania platformy
podczas dokowania do wirtualnej stacji ładowania akumulatorów.
W ramach prac wykorzystano zakupiony czujnik RFID RFH630 firmy SICK
wraz z dodatkową anteną zewnętrzną oraz zestawem transponderów.

Autorzy:
Mateusz Adamczyk, Maciej Cholewa, Marek Hermansa,
Mateusz Wiśniewski, Paweł Woronow, Łukasz Woźniak,
Sebastian Budzan, Roman Wyżgolik, Marek Kciuk

Pierwszym efektem podjętych badań jest opracowanie skalowalnej

Politechnika Śląska

architektury oprogramowania dla optymalizowanej przez studentów

sebastian.budzan@polsl.pl
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ROZWÓJ KONSTRUKCJI ORAZ TESTY URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW DO
DRUKU 3D W TECHNOLOGII MIESZANEK NA SPOIWACH CEMENTOWYCH

C

elem projektu był rozwój konstrukcji oraz testy urządzeń i materiałów

programów sterujących platformą testową w G-code, które wysyłano

do druku 3D w technologii mieszanek na spoiwach cementowych.

do Arduino z zainstalowanym interpreterem GRBL przez interfejs USB za

Przeznaczeniem takich urządzeń jest wykonywanie architektonicznych
i konstrukcyjnych elementów betonowych lub ich modeli znacznie
szybciej, dokładniej i wydajniej, niż ma to miejsce w tradycyjnej
technologii, bez konieczności przygotowywania i użycia tradycyjnej formy.
W ramach projektu zaprojektowano, zbudowano i oprogramowano
platformę

testową:

3-osiowy

kartezjański

manipulator

napędzany

pomocą programu LaserGRBL.
Testy

druku

prowadzono

z

zastosowaniem

mieszanek

negatywne aspekty zaobserwowane podczas prób.
Tablica 1. Składy mieszanek do prób druku 3D

silnikami krokowymi, na którym zainstalowano ekstruder wykorzystywany
do układania mieszanki cementowej, a co za tym idzie, wydrukowania

różnych

cementowych, skład kolejnych mieszanek (Tabela 1) miał niwelować

Ilość na 1 m3 [kg]
Symbol składu betonu

B1

B5

B6

Cement CEM I 42,5 R

838

838

838

Pył krzemionkowy

99

99

99

Metyloceluloza

-

-

-

2,84

SP Dynamon NRG 1010

11,5

11,5

-

-

15,08

szeroki zakres badań procesu druku. Oceniane były takie parametry

Woda

254

254

254

15,08
254

uzyskanych próbek wydruków jak dokładność wymiarowa, wytrzymałość,

Piasek 0-2 mm

1110

1110

1110

Włókna polipropylenowe 12 mm

2,28

-

-

Średni rozpływ mieszanki [mm]

152

153

143

próbek, używanych dalej do badań wybranych, istotnych z punktu
widzenia procesu wydruku, cech wspomnianych mieszanek. Platforma
testowa druku 3d zapewnia realizację zaprogramowanych ruchów
z zadanymi parametrami, a oprogramowanie sterujące umożliwia
realizację programu testów. Testy obejmowały sprawdzenie poprawności
działania

układów

mechatronicznych

i

oprogramowania

oraz

porowatość, spójność i trwałość wydruku.
Prace były prowadzone w interdyscyplinarnym zespole, złożonym ze

SP MasterEase 3002

B7
838
-

1110
155

studentów 1-go stopnia oraz opiekunów z różnych wydziałów Politechniki

W trakcie prowadzonych prób udało się uzyskać obiecujące rezultaty oraz

Śląskiej

Budownictwa

zdobyć cenne doświadczenie, pozwalające na ukierunkowanie dalszych

i Elektryczny). Część prac prowadzono w zespołach tematycznych (zespół

prac. Opracowane urządzenia oraz mieszanki cementowe powinny być

RMT/RE odpowiedzialny za opracowanie i budowę mechatronicznej

w dalszym ciągu modyfikowane i doskonalone.

(Wydziały:

Mechaniczny

Technologiczny,

platformy testowej do druku 3D, oraz zespół RB, odpowiedzialny
za opracowanie i wstępne testy mieszanek cementowych), pod
koniec projektu zespoły połączyły się w celu wspólnej realizacji prób
zastosowania opracowanych mieszanek do uzyskania wydruków 3D za
pomocą zbudowanej aparatury testowej.
W trakcie prób testowano różne warianty mieszanek oraz modyfikowano
sprzęt i oprogramowanie platformy testowej. Konstrukcja manipulatora
została zaprojektowana od podstaw i wykonano ją zarówno z elementów
kupionych w ramach projektu (prowadnice, podpory, łożyska liniowe,
śruby pociągowe, sprzęgła podatne, silniki krokowe Nema 23, profile

Autorzy:

silników krokowych TB6600. Oprogramowanie stanowi odpowiednio

dr hab. inż. Grzegorz Ćwikła, prof. PŚ.,
dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski, prof. PŚ.
,
dr inż. Paweł Kowol, dr inż. Jan Pizoń,
Kamil Franczak, Bogumił Gwiazda, Bartłomiej Nowacki,
Sebastian Radoń, Michał Strzoda, Marcin Upława

skonfigurowany firmware GRBL, będący interpreterem standardowych

Politechnika Śląska

komend sterujących maszynami CNC (G-code). Opracowano zestaw

grzegorz.cwikla@polsl.pl

aluminiowe),

jak

i

części

zaprojektowanych

(Autodesk

Inventor)

i wykonywanych (metodą druku 3D FDM) przez uczestników projektu. Układ
sterowania platformy testowej oparty jest na Arduino Uno i sterownikach

PM NEWS Czasopismo Koła Zarządzania Projektami SOLVER

8

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W PROJEKTOWANIU CENTRUM
KONTROLI OSOBY STARSZEJ W LEONARDOLAB

W

ramach

projektu

prowadzono

interdyscyplinarne

badania

−−

oszczędność czasu – zespół w krótszym czasie może wykonać złożone
zadania, każdy wykonuje zadanie które jest elementem całości,

z udziałem: Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Biomedycznej,

Wydziału Mechaniczno Technologicznego, APA Group – firmy zajmującej
się automatyką oraz systemami dla inteligentnego budownictwa,

−−

wzrost kompetencji – poprzez wymianę poglądów pomiędzy
poszczególnymi członkami zespołu reprezentującymi różne dziedziny

EMC Silesia sp. z o.o. – Szpital Geriatryczny przy którym działa Centrum

nauki.

Badawczo-Rozwojowe.
Jednym z celów projektu było nadanie jego całokształtowi aspektu
interdyscyplinarności.

W

związku

z

tym

zaangażowano

do

jego

opracowania trzy wydziały z Politechniki Śląskiej: Wydział Architektury,

Wady, które mogą występować w przypadku pracy w zespole
interdyscyplinarnym:
−−

konflikty – zespół osób o różnorodnych charakterach i odmiennych
zdaniach może powodować nieporozumienia pomiędzy nimi,

Wydział Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Powołano odpowiednio dla każdego z wydziałów opiekunów (głównego
oraz dwóch pomocniczych). Z Wydziału Architektury, kierunku Architektura

−−

mniejsze zaangażowanie poprzez rozproszoną odpowiedzialność –
członkowie zespołu mogą poczuć się anonimowo i oczekiwać że

Wnętrz, brały udział dwie studentki, odpowiedzialne za opracowanie
projektu pod kątem spełnienia wymogów cech funkcjonalnych, dobrej
jakości designu oraz możliwości zaadaptowania mebla w LeonardoLab.

nikt nie zauważy iż zrobili mniej lub niedokładnie swoje zadanie,
−−

problem z wyborem rozwiązania problemu – każdy powinien mieć
możliwość przedstawienia swojego indywidualnego oryginalnego

Z Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Kierunek Inżynieria Biomedyczna/

rozwiązania,

Biomechatronika i Sprzęt Medyczny brały udział dwie studentki, które
były odpowiedzialne za analizę funkcjonalną projektu, oraz studenci

−−

„indywidualiści” – w grupie nie powinno być osób, które uważają

wydziału Mechanicznego Technologicznego odpowiedzialni za wydruk

że tylko ich rozwiązania są najlepsze i nie potrafią z innymi

3D wspólnie opracowanego rozwiązania.

współpracować.

Interdyscyplinarność polegała na korzystaniu, podczas rozpatrywania

Należy pamiętać, że interdyscyplinarność może być bardzo pomocna

i rozwiązywania problemów, z doświadczeń wielu dyscyplin naukowych.

przy rozwiązywaniu problemów. Ma wiele zalet ale też wad. Ważne jest

Poprzez

kompleksowe

aby odpowiednio dobrać osoby współpracujące ze sobą oraz dokonać

prowadzenie badań uwzględniające spojrzenie z „różnych stron” na

podziału zadań i egzekwować ich rzetelne wykonanie. Ważna jest rola

problem. Charakterystyczne dla takiej współpracy są interakcje oraz

przywódcy, który będzie nadzorował całość (1, 2).

interdyscyplinarne

podejście

możliwe

jest

wymiana doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi różne
dziedziny. Wymiana doświadczeń umożliwia lepsze zrozumienia, jak
również przeprowadzenie niestandardowej analizy rozpatrywanych
zjawisk.
Praca w zespole interdyscyplinarnym ma swoje wady i zalety. Do zalet
można zaliczyć, między innymi:
−−

o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Wydawnictwo Impuls
2012
2. Miciuła I., Saja K., Paliga R.: Interdyscyplinarność w globalnym świecie
konteksty literaturoznawcze, ekonomiczne oraz medyczne współczesnej
nauki. Wydawnictwo Sophia 2018

poczucie odpowiedzialności – dzielenie zadań i odpowiedzialności
na poszczególne osoby, każdy jest świadomy jaki ma zakres
obowiązków i odpowiada za wykonanie zadań przed sobą
i pozostałymi osobami,

−−

1. Chmielewski A., Dudzikowa M., Grobler A.: Interdyscyplinarnie

zwiększoną efektywność i zaangażowanie – przy większej liczbie osób
możliwe jest wykonanie bardziej złożonych zadań, praca w zespole
mobilizuje do efektywniejszego działania aby być pozytywnie
odebranym przez pozostałych,

Autorzy:
dr inż. Katarzyna, Białas, dr inż. arch. Iwona Benek,
dr inż. Iwona Chuchnowska, mgr Urszula Kłosińska,
Julia Durska, Patrycja Jastrzębska, Sylwia Krawczyk,
Natalia Malaka, Bartłomiej Michna, Katarzyna Wróbel
Politechnika Śląska
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STANOWISKO BADAWCZE DO OCENY POSTĘPÓW
REHABILITACYJNYCH KOŃCZYN DOLNYCH PACJENTA OPARTE
NA ANALIZIE WIZYJNEJ, SYSTEMIE POZYCJONOWANIA
UWB ORAZ WKŁADCE TENSOMETRYCZNEJ
tanowisko badawcze. Efektem prac zespołu jest wielomodułowy

podmodułami zbierającymi dane, a komputerem PC, na którym odbywa

system pomiarowy do akwizycji informacji o położeniu kluczowych

się pełna analiza danych.

dla ruchu kończyny dolnej punktów – biodra, kolana oraz kostki.
W tym celu stworzono moduły lokalizujące UWB, moduł wizyjny, a całość
wzbogacona została o wkładkę tensometryczną – pozwalającą na
analizę rozkładu ciężaru ciała podczas ruchu. Część programową oparto
na środowisku Matlab, gdzie opracowano moduły prezentacji wyników,
przesyłania danych, a także nadzorowania pracy systemu i gromadzenia
zebranych informacji. Szczególną uwagę zwrócono na barwną i intuicyjną
wizualizację końcowej postaci zebranych danych i interfejs graficzny,
z którym pracować będą odbiorcy nietechniczni, np. rehabilitanci.
Współpraca wszystkich uczestników projektu i benefity wynikające

Wizualizacja wyników. Kluczowym modułem proponowanego systemu
jest interfejs użytkownika, który pozwala na obserwację wyników działania
systemu – wizualizacja szczegółowych metryk, a także zgromadzonych
danych, wykonanych badań, analiz oraz informacji o pacjencie.
Zaprojektowano interfejs graficzny, którego widoki i zestawy wyświetlanych
danych dobrane zostały zgodnie z potrzebami rehabilitantów. W ramach
aplikacji operatora zaimplementowana została obsługa bazy danych,
a także szablony formularzy dokumentów służących do zbierania
informacji o pacjentach.

ze specjalizacji w rożnych dziedzinach nauki wyraźnie widoczne są

Wyniki. Najwyższą precyzją uzyskanych danych pomiarowych cechuje

w pełnej strukturze zaimplementowanego systemu. Jego pojedyncze

się moduł wizyjny. Osiągnięta przez niego precyzja pozwoliła na

elementy czerpią ze specjalistycznej wiedzy konkretnego członka zespołu,

zredukowanie przesunięcia diod LED między kolejnymi klatkami nagrania

charakterystycznej dla jego kierunku studiów.

do średnio poniżej 1,5 cm. Zapewniono w pełni programową obsługę

Moduł pozycjonujący UWB. Pozycjonowanie poszczególnych punktów
oparto na technologii UWB, a zaprojektowany i wykonany moduł, wraz
z towarzyszącym mu zestawem nadajników referencyjnych, pozwalały
na określanie położenia stawów w przestrzeni. Rozwiązanie to opiera się
na mierzeniu czasu przelotu informacji nadawanej radiowo, pomiędzy
nadajnikami noszonymi przez pacjenta podczas badania, a stacjami
referencyjnymi – umieszczonymi wokół stanowiska pomiarowego.

kamery. Wykorzystane wkładki tensometryczne pozwalają na uzyskanie
informacji o sposobie rozkładu ciężaru ciała pacjenta na poszczególne
jej fragmenty. Dostarczone z modułu pozycjonowania przestrzennego
dane pozwalają na syntezę i porównanie uzyskiwanych wyników.
Rozbudowany interfejs graficzny zapewnia intuicyjne i zwizualizowane
reprezentowanie danych użytkownikom końcowym, a przygotowana
baza danych – trwałość zebranych informacji i swobodę ich gromadzenia.
Podział zadań, a także dopasowanie ich zgodnie ze specjalnościami,

Moduł wizyjny. Nagranie przebiegu badania, a następnie obróbka

pozwoliły na wykazanie się poszczególnych studentów w realizowanych

materiału wideo z wykorzystaniem technik wizji komputerowej stanowiło

przez nich elementach. Zapewniło to również intensywną wymianę

alternatywne do modułu lokalizacyjnego źródło danych. Dzięki temu

poglądów i ścieranie się propozycji rozwiązań.

możliwe stało się porównanie uzyskiwanych pomiarów. Zaproponowane
rozwiązanie opiera się o kamerę o podwyższonej szybkości nagrywania,
diody LED umieszczone na noszonych przez pacjenta czujnikach, a także
zintegrowanie programistyczne z pozostałymi elementami stanowiska
pomiarowego.
Wkładka tensometryczna. Trzecim źródłem danych była prototypowa
wkładka tensometryczna wykonana w technologii druku 3D, na której
umieszczone zostały czujniki siły nacisku. Jej wykorzystanie dostarczyło
do systemu danych o sposobie, w jaki pacjent stawia stopę, a także jak
zmienia się dynamika rozłożenia ciężaru ciała.
Komunikacja

pomiędzy

modułami.

Wymienione

podsystemy

są skomunikowane za pomocą mikrokomputera Raspberry Pi oraz
systemu ROS, który posłużył za pośrednika w wymianie informacji między

Autorzy:
dr hab. inż. Damian Grzechca, prof. PŚ,
dr hab. inż. Adam Ziębiński, prof. PŚ,
dr hab. inż. Dariusz Komorowski, prof. PŚ,
inż. Sebastian Pokuciński, Michał Gorywoda,
Kamil Klonowski, Sławomir Siwek, Robert Kristof,
Arkadiusz Czerwiński
Politechnika Śląska
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BUDOWA STANOWISKA POMIAROWEGO WYKORZYSTUJĄCEGO
OPTYCZNY SYSTEM KORELACJI OBRAZU I HYDRAULICZNY
SYSTEM STEROWANIA OBCIĄŻENIEM

G

łównym celem projektu, realizowanego przez zespół studentów

płynne sterowanie zaworem proporcjonalnym, a w konsekwencji na

z

Elektroniki

płynną regulację ciśnienia w układzie hydraulicznym (w istniejącym,

i Informatyki (RAU) i Wydziału Elektrycznego (RE) było wykonanie

przed modernizacją rozwiązaniu sterowanie to odbywało się manualnie,

stanowiska badawczego umożliwiającego realizację dowolnej ścieżki

co wykluczało precyzyjne uzyskanie pożądanych wartości) na podstawie

obciążenia konstrukcji z kontrolą i rejestracją przemieszczeń lub

odpowiedzi konstrukcji. Zespół z Wydziału RAU oprócz zdiagnozowania

odkształceń uzyskiwanych w sposób bezdotykowy. Zespół dysponował

charakterystyki zaworu proporcjonalnego, rozpoznał sposób komunikacji

jednostką z pompą hydrauliczną firmy ZWICK-ROELL oraz systemem

zbudowanego stanowiska z system ARAMIS 6M, który posłużył do rejestracji

optycznym ARMIS 6M. Zespół zaprojektował nową jednostkę sterującą,

przemieszczeń oraz morfologii zarysowań. Po stronie systemu ARAMIS

zsynchronizował podzespoły, opracował oprogramowanie w języku

następowało skalowanie wybranego przesunięcia na sygnał napięciowy,

LABVIEW, a następnie przeprowadził testowe badania statycznie

który był poddany skalowaniu odwrotnemu w celu wykorzystania

niewyznaczalnych belek żelbetowych. Interdyscyplinarny charakter

w oprogramowaniu sterującym napisanym w systemie LABVIEW.

Wydziałów

Budownictwa

(RB),

Automatyki,

projektu spowodował, że wydzielono trzy specjalnościowe zespoły,
które realizowały zadania w ustalonych etapach obejmujących:
modernizację

układu

elektrycznego

opracowanie

dedykowanego

oraz

interfejsu

kontrolno-pomiarowego,

użytkownika

oraz

projekt

i wykonanie dwuprzęsłowych belek do testów stanowiska. Główna
modyfikacja istniejącej jednostki z pompą hydrauliczną, polegała na
usunięciu podzespołów starej generacji bazujących na stycznikach
i przekaźnikach i zaprojektowaniu oraz wykonaniu dedykowanego układu
kontrolno-pomiarowego, którego jednostką centralną był sterownik czasu
rzeczywistego NI cRIO-9022.

W wyniku numerycznych analiz zespołu z Wydziału RB zaprojektowano
zbrojenie belek i ustalono, że obciążenie obydwu belek w stadium
sprężystym było realizowane przy sterowaniu przyrostem siły w czasie,
a następnie przyrostem przemieszczenia tłoka siłownika. W związku z tym
zaproponowano, że Belka nr 1 obciążana będzie najpierw przyrostem
siły w czasie P(t), a następnie przyrostem przemieszczenia w czasie u(t).
Natomiast w przypadku Belki nr 2 zastosowany zostanie tylko przyrost
siły w czasie P(t). Zespół z Wydziału RB wykonał dwie belki żelbetowe,
zbudował stanowisko badawcze i uczestniczył w badaniach.
Testy wykazały pełną przydatność zbudowanego stanowiska do
badań elementów i konstrukcji przy zastosowaniu różnego typu
sterowania obciążeniem. Wyniki badań belek okazały się zgodne
z założeniami teoretycznymi. W stosunku do jednostki hydraulicznej
sterowanej manualnie, wykorzystane sterowanie przemieszczeniami
konkretnego obszaru konstrukcji wykonano w sposób pośredni wywołując
przemieszczenia tłoka siłownika i rejestrując w sposób bezdotykowy
przemieszczenia przęsła według ściśle zadanego scenariusza. Dzięki
zastosowaniu

nowoczesnego

sterownika

umożliwiającego

obsługę

dużej liczby sygnałów próbkowanych z wysoką częstotliwością w czasie
Rys. 1. Widok agregatu ZWICK-ROELL: a) stan przed przebudową, stan po przebudowie
Źródło: archiwum własne Radosława Jasińskiego.

W zbudowanym systemie sterowania, zespół z Wydziału RE zaprojektował
sterownik czasu rzeczywistego NI cRIO-9022, wyposażony w dwa
moduły analogowe i dwa moduły cyfrowe. Sterowanie odbywało się
przez regulację analogowego zaworu proporcjonalnego, podającego
ciśnienie do siłownika hydraulicznego. System wyposażony został
dodatkowo w czujnik ciśnienia na wyjściu z agregatu hydraulicznego.

rzeczywistym możliwe było prowadzenie bardzo dokładnych pomiarów.

Autorzy:
Jan Biernacki, Mikołaj Koziej, Adam Porwoł,
Szymon Buryan, Bartłomiej Klama, Oskar Szkurłat
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ
dr inż. Krzysztof Stebel
dr inż. Jarosław Domin

Zmodyfikowany układ kontrolno-pomiarowy wyposażony w sterownik

Politechnika Śląska

czasu rzeczywistego z modułami cyfrowymi oraz analogowymi umożliwiał

radoslaw.jasinski@polsl.pl
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QUAD Z PÓŁAKTYWNYM ZAWIESZENIEM – SYSTEM
STEROWANIA KOMFORTEM I BEZPIECZEŃSTWEM JAZDY

E

jest

kluczowym

zostali w elastyczny sposób przydzieli do trzech wymienionych zadań

algorytmów

sterowania

wyszczególnionych w ramach projektu. Ścisłe powiązanie zadań ze

usytuowane

sobą w ramach jednej tematyki dotyczącej sterowania półaktywnym

w czterech niezależnych częściach zawieszenia zostały zastąpione

zawieszeniem pojazdu terenowego silnie promował współpracę między

przez tłumiki magnetoreologiczne (MR). Pozwalają one na sterowanie

podgrupami projektowymi.

ksperymentalny
elementem

zawieszeniem.

pojazd

stanowiska
W

terenowy
do

pojeździe

typu

testowania

oryginalne

quad

amortyzatory

parametrami tłumienia zawieszenia w odpowiedzi na zmienne warunki
otoczenia, profil drogi i zmiany parametrów samego pojazdu wynikające
np. ze zmiany obciążenia lub zużycia się elementów zawieszenia.

Transfer wiedzy i doświadczenia uzyskane w ramach pracy w podgrupach
był skutecznie podtrzymywany dzięki częstym spotkaniom seminaryjnym,
podczas których studenci przedstawiali postępy w pracy nad projektem
i wspólnie rozwiązywali aktualne problemy. Mimo specjalizacji studentów
w ramach zadań, wymiana informacji pomiędzy członkami zespołu i duża
interdyscyplinarność projektu wpłynęła pozytywnie na wyniki i pozwoliła
studentom nabyć wiedzę z szerokiego zakresu z pogranicza różnych
kierunków studiów oraz uzyskać związane z nimi efekty kształcenia.
Sprzyjał temu interdyscyplinarny charakter projektu łączący zagadnienia
związane z modelowaniem zjawisk i algorytmami sterowania.
Zajęcia prowadzone zgodnie z koncepcją projektów PBL pozwalają nie
tylko nabyć nową wiedzę przez uczestników ale także przyczyniają się do
rozwoju umiejętności miękkich takich jak współpraca w zespole czy podział
obowiązków. Prowadzenie przedstawionego projektu PBL i możliwość

Rys. 1. Eksperymentalny pojazd terenowy typu quad podczas testów laboratoryjnych
Źródło: opracowanie własne projektu.

Realizacja projektu PBL była prowadzona w ramach trzech części
związanych z modelowaniem pojazdu, sterowaniem półaktywnym
zawieszeniem w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa jazdy oraz
związanych z automatyzacją testów laboratoryjnych wykonywanych

zatrudnienia

ekspertów

pozwoliło

promować

współpracę

między

studentami, naukowcami i przedstawicielami otoczenia społecznogospodarczego, w tym Nexteer Automotive Poland w zakresie tworzenia
i testowania oprogramowania oraz testowania algorytmów sterowania,
a także HBM jako producenta urządzeń pomiarowych stosowanych
powszechnie w rozwiązaniach przemysłowych i motoryzacyjnych.

na stanowisku przeznaczonym do diagnostyki zawieszenia pojazdów.
W ramach pierwszej części rozwijane były narzędzia, modele i metody
identyfikacji pozwalające opisać zachowanie się pojazdu na drodze.
W drugiej części studenci zajmowali się syntezą, implementacją
i testowaniem wybranych metod sterowania półaktywnym zawieszeniem.
Trzecia

część

dotyczyła

rozwoju

istniejącej

aplikacji

sterowania

wzbudnikami drgań i automatyzacją eksperymentów przeprowadzanych
na stanowisku diagnostyki zawieszenia pojazdów.
Zespół projektowy składał się ze studentów kierunku Automatyka
i

robotyka

oraz

Wydziału

studentów

Automatyki,

kierunku

Elektroniki

Mechatronika

i

Informatyki

Wydziału

(RAu)

Mechanicznego

Technologicznego (RMT). Przedstawiona organizacja projektu z założenia
tworzyła silnie interdyscyplinarny zespół co korzystnie wpłynęło na nabytą
przez studentów wiedzę. Niezależnie od kierunku studiów studenci

Autorzy:
Maciej Ziaja, Dawid Bauke, Przemysław Olszówka,
Jakub Turek, Artur Wyciślok, Szymon Zosgórnik,
Piotr Krauze, Marek Płaczek, Zbigniew
Żmudka, Witold Ilewicz, Wojciech Janusz,
Grzegorz Przybyła, Michał Wychowański
Politechnika Śląska, Nexteer Automotive Poland,
HBM/Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski
piotr.krauze@polsl.pl
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PRZESTRZEŃ VR Z PERSPEKTYWĄ 60+

W

ramach

II

edycji

Indywidualnych

Programów

Studiów

realizowanych w formie Project Based Lerning na Politechnice

Śląskiej

został

utworzony

interdyscyplinarny

zespół

obejmujący

studentów i opiekunów z dwóch wydziałów Politechniki Śląskiej: Wydziału
Architektury oraz Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. W trakcie
realizacji projektu zespół był wspierany przez konsultantów z organizacji
otoczenia

społeczno-gospodarczego:

Firmy

4Experience,

Fundacji

Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) oraz EMC Silesia sp. z.o.o. (Szpital
Geriatryczny przy którym działa Centrum Badawczo-Rozwojowe). Firma
4Experience świadczy usługi w zakresie doradztwa technologicznego
oraz oprogramowania związanego z wirtualną rzeczywistością (VR).
LAB 60+ zajmuje się innowacyjnym podejściem do projektowania dla

efektów końcowych projektu zmobilizowała studentów do weryfikacji
stawianych sobie celów i terminów.
Praca w zespole dała studentom możliwość konsultacji i wspólnego
rozwiązywania
umiejętności

napotkanych
behawioralne:

problemów.
zdolność

Wykształciła

dyskutowania,

kluczowe
udzielania

i przyjmowania informacji zwrotnej oraz rozwiązywania konfliktów.
Istotnym elementem był wybór lidera zespołu odpowiedzialnego za
koordynowanie

zespołem,

koordynowanie

współpracy

oraz

jasny

podział zadań między członków zespołu. Ponadto niewielki rozmiar
zespołu umożliwił opiekunom poświecenie większej ilości czasu i uwagi
poszczególnym studentom co zwiększyło wsparcie merytoryczne zespołu.

starzejącego się społeczeństwa, a Szpital Geriatryczny w Katowicach ma

Interdyscyplinarność zespołu pozwoliła na kompleksowe podejście do

pięćdziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowym diagnozowaniu

problemu symulacji poruszania się osoby starszej w wirtualnej przestrzeni

i leczeniu osób starszych. Każda ze stron wniosła do projektu specyficzne

otwartej, uwzględniające spojrzenie z „różnych stron” na problem

umiejętności i doświadczenie, a także swoje unikalne spojrzenie na projekt

i integrowanie różnych obszarów wiedzy i doświadczeń: informatycznych,

i możliwość jego poprowadzenia.

architektonicznych, projektowania uniwersalnego oraz diagnozowania

Celem zespołu było stworzenie aplikacji VR do symulacji poruszania sie
w przestrzeni otwartej (np. plac w mieście) osoby przejawiającej typowe
schorzenia osoby starszej jak zaćma czy zaburzenia orientacji. Aplikacja
miała spełniać dwa zadania. Pierwszym było dostarczenie narzędzia do
wspomagania projektowania architektonicznego zgodnego z zasadami
perspektywy 60+. Drugim zadaniem było umożliwienie młodym ludziom

i leczenia dysfunkcji osób 60+. Praca w interdyscyplinarnym zespole
wymogła na studentach prosty i zrozumiały sposób przekazywania
specjalistycznej wiedzy oraz konieczność określenia swoich potrzeb,
ograniczeń i wymagań, które nie zawsze pokrywały się z potrzebami,
ograniczeniami i wymaganiami członków zespołu reprezentujących inny
obszar wiedzy. Wiązało się to z koniecznością znajdowania kompromisów.

wczucia się w problemy i potrzeby osób starszych poprzez implementację

Reasumując - udział w projekcie realizowanym w formie Project Based

mini gier zręcznościowych skupiających się na symulacji konkretnych

Learning umożliwił studentom osiągnięcie zaplanowanych efektów

przypadłości charakterystycznych dla wieku starszego oraz problemów

kształcenia w sposób atrakcyjny dla studentów, co wpłynęło na zwiększenie

jakie taka przypadłość sprawia w codziennym życiu.

ich zaangażowania. Wartością dodaną było nabycie doświadczenia

Możemy

wymienić

następujące

aspekty

kształcenia

studentów

w zarządzaniu projektem oraz pracy w interdyscyplinarnym zespole.

w formie Project Based Learning, które zdecydowały o jego specyfice:
projektowość, praca w zespole i interdyscyplinarność.
Projektowość.

Konieczność

rozwiązania

problemów

pojawiających

się w trakcie realizacji projektu zmusiła studentów do samodzielnego
zdobywania

wiedzy,

szukania

i

przyswajania

nowych

informacji

Autorzy:

wieku starszego, analiza technik architektonicznych wspierających

dr Ewa Lach, dr inż. arch. Iwona Benek,
dr hab. inż. arch. Krzysztof Zalewski,
dr inż. Damian Pęszor, Żaklina Osmenda,
Marcin Tatoń, Kamil Tulczyjew, Paweł Zacha,
Kacper Banasik, Michał Wachura

osoby starsze w przestrzeni otwartej) pobudził do krytycznej analizy

Politechnika Śląska

dostępnych rozwiązań oraz rozwinął umiejętność wyciągania wniosków

ewa.lach@polsl.pl

i następnie przełożenia zdobytej wiedzy w praktykę. Dodatkowo
wymusiła innowacyjne myślenie oraz otwartość na nowe rozwiązania.
Naukowo-badawczy charakter części prac (problem symulacji dysfunkcji

z przeprowadzonych badań i analiz. Z kolei, konieczność przedstawienia
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ANALIZA PRZYCZYN ZŁEJ PRZYCZEPNOŚCI POWŁOK CYNKOWYCH
NA KRAWĘDZIACH ELEMENTÓW CIĘTYCH PLAZMOWO WRAZ
Z OPRACOWANIEM TECHNOLOGII PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI
ZWIĘKSZAJĄCEJ ADHEZJĘ POWŁOK CYNKOWYCH

C

ynkowanie ogniowe (inaczej cynkowanie zanurzeniowe) jest jedną

koncepcji, współpraca interdyscyplinarna wniosła dużą wartość dodaną,

z najlepszych i najpopularniejszych metod ochrony antykorozyjnej

choć nie obyło się bez problemów związanych ze zróżnicowaną, pod

elementów ze stali. Ze względu na swoje liczne zalety, technologia ta

względem wiedzy, interpretacją wyników badań. Nie było by możliwe

jest wykorzystywana między innymi do zabezpieczania przed korozją

osiągniecie takich wyników bez tej „różnorodności” zespołu. Widać to

stalowych

było także na etapie konsultacji i omawiania wyników końcowych.

elementów

infrastruktury

kolejowej.

Niestety

ujawniono

w czasie analizy gotowych elementów infrastruktury kolejowej problemy
związane z prawidłowym wykonaniem tego typu powłok zwłaszcza
na powierzchniach ciętych plazmowo. Jest to związane ze zmianami
strukturalnymi w strefie przypowierzchniowej. Zadaniem zrealizowanej
pracy

było

ujawnienie

przyczyn

problemów

technologicznych

i zaproponowanie metod ich rozwiązania, co szczegółowo opisano
w raporcie końcowym.

Wyniki projektu
Zakładanym celem naukowym projektu było opracowanie technologii
nakładania powłok cynkowych ogniowo na wyroby cięte plazmowo,
stosowane w transporcie (na przykładzie urządzeń do sterowania
ruchem kolejowym), która na bazie analizy rzeczywistych problemów
udostępnionych przez partnerów przemysłowych niniejszego projektu
zapewni dobrą przyczepność do podłoża w miejscach szczególnie

Metodyka działania w czasie realizacji projektu

narażonych na uszkodzenia i odwarstwienia. Wynikiem projektu było
większości

opracowanie zaleceń dotyczących sposobu przygotowania powierzchni

podejmowanych działań, współpracy zespołów interdyscyplinarnych.

do cynkowania, które dają najlepsze efekty jeżeli chodzi o adhezję

Niestety szanse na pracę w takich zespołach w czasie studiów są mocno

powłok i ich średnią grubość. Zaangażowanie do współpracy aż 6 firm

ograniczone. Tym bardziej chętnie podchodzi się do realizacji tego typu

z przemysłu spowodowało zwrócenie uwagi na nowe aspekty procesów

projektów, z jakich finansowana jest realizacja zakończonego Project

technologicznych

Based Learning (PBL). W przedmiotowym PBL-u połączono wiedzę

prac. Wyniki mają przede wszystkim charakter aplikacyjny i wymagają

i doświadczenie studentów i opiekunów inżynierii materiałowej, inżynierii

upowszechnienia

mechanicznej i transportu kolejowego (dyscyplina: Inżynieria lądowa

Nieocenioną wartością zrealizowanego projektu jest ponadto wdrożenie

i transport). Takie połączenie pozwoliło członkom zespołu, zarówno

i opanowanie przez studentów umiejętności rozwiązywania praktycznych

studentom jak i nauczycielom akademickim, na poznanie odmiennych

problemów technicznych, spotykanych w przemyśle, w powiązaniu

punktów

z bazą laboratoryjną Uczelni z zakresu inżynierii materiałowej, budowy

Praktyka

problemów

inżynierska

widzenia,
o

wymaga,

w

występujących

charakterze

zdecydowanej

w

praktyce

przemysłowej,

technologiczno-materiałowym.

Student

i
w

szersze

zainteresowanie

literaturze

fachowej,

uzyskanymi

także

wynikami

międzynarodowej.

maszyn i technologii transportowych.

i opiekun z Wydziału Transportu wnieśli do zespołu projektowego wiedzę
i doświadczenie, która uzupełniała wiedzę członków zespołu z inżynierii
materiałowej oraz budowy maszyn, i odwrotnie. Takie podejście
pozwala rozszerzać horyzonty, widzieć szerzej problemy występujące
w praktyce, nie zamykać się w kręgu branżowych rozwiązań i zaleceń
technologicznych oraz pozwala dostrzec wady wąsko specjalizowanego
kształcenia. Dla szóstki wykonawców projektu była to bardzo ciekawa
przygoda z nauką, praktyką inżynierską i problemami rzeczywistego
przemysłu. Cały Zespół projektowy, w czasie realizacji projektu umiejętnie,
dzielił zadania pomiędzy jego członków tak, aby każdy wykonywał to, co
potrafi robić najlepiej, ucząc pozostałych. Z tego względu, że większość
prac odbywała się w zadaniach zespołowych wspomagało to łączenie
wiedzy i umiejętności poszczególnych studentów dla doskonalenia
warsztatu naukowego wszystkich jego członków. Studenci trzech dyscyplin
wymieniali poglądy i wskazywali na wady i zalety proponowanych
rozwiązań. Jako że tematyka projektu wymagała przygotowania

Autorzy:
Katarzyna Brysz, Bartosz Farys,
Paweł Hullin, Michał Kular,
Aleksandra Nieszporek, Marcin Rzeszutek,
dr hab. inż. Jarosław Konieczny prof. PŚ,
dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz prof. PŚ,
mgr inż. Krzysztof Matus
Politechnika Śląska
janusz.mazurkiewicz@polsl.pl
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ZASTOSOWANIE NANOTECHNOLOGII W DIAGNOSTYCE
WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ I KOROZYJNEJ KONSTRUKCJI
Z BETONÓW SPECJALNYCH I KOMÓRKOWYCH

C
i

elem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie wybranych

3.

konstrukcyjnych elementów kompozytowych na bazie cementów

diagnostyki

betonów

modyfikowanych

nanomateriałami.

Zastosowanie

Zaprojektowanie

oparty

i

złożenie

impedancyjnej

o

komercyjny

wzorcowy

mostek

4.

impedancyjnych bez obciążenia w szerokim zakresie częstotliwości

materiałów budowlanych obejmuje wiele działań, które podzielić

(Rys. 3). Analiza wyników testów w celu doboru optymalnego zakresu

można

częstotliwości pozwalającego wnioskować odnośnie stanu uszkodzeń

i

podstawowe

grupy:

Ich

efektem

być

tworzenie.

właściwości
daje

materiałów

znaczną

poprawę

ma

obserwację,

przede

modyfikację

wszystkim

poprawa

budowlanych.

Wykorzystanie

nanocząstek

właściwości

mechanicznych:

sprężystości

i wytrzymałości na rozciąganie oraz umożliwia autodiagnostykę konstrukcji.

konwerter

Agilent

badanych elementów konstrukcyjnych. Nanotechnologia w inżynierii

systemu

przez

impedancji

do poprawy wybranych parametrów mechanicznych i trwałościowych

trzy

PC

do

(układ

E4980A,

Przetestowanie

z

pomiarowego
betonowych

nanomateriałów i metod ich aplikacyjności ma prowadzić w projekcie

na

komunikacja

systemu

konstrukcji

pomiarowego.

GPIB-USB);

Wykonanie

testów

konstrukcji betonowych;
5. Testy konstrukcji w wyznaczonym zakresie częstotliwości napięcia
zasilającego f[Hz] bez obciążenia;

Odpowiadają za to głównie metalowe i węglowe nanostruktury oraz

6. Analizę wpływu styku powierzchni elektrod i materiału badanego na

nanokompozyty. Zasadniczym przedmiotem projektu było zastosowanie

wyniki diagnostyki impedancyjnej;

nanotechnologii do stworzenia materiału budowlanego z wykorzystaniem
impedancyjnej diagnostyki betonu. Do modyfikacji betonu zastosowano
wielościenne nanorurki węglowe dodane do plastyfikatora metodą

7. Analizę wpływu stanu powierzchni konstrukcji na wyniki analizy
impedancyjnej;
8.

sonikacji ultradźwiękowej.

Złożenie

opartego

i

wstępne

o

impedancji

przetestowanie

platformę
w

szerszym

PXI,

systemu

próbkującego

umożliwiającego

zakresie

częstotliwości.

pomiary
Beton

z domieszkowaniem nanomateriałem jest znacznie bardziej odpowiedni
do badań zastosowaną metodą spektroskopii impedancyjnej.

Rys. 1. Wielościenne nanorurki węglowe (po lewej) i Sonikator ultradźwiękowy UP200St
o mocy 200 Wat (po prawej)
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Stanowisko pomiarowe platformy PXI
Źródło: opracowanie własne.

Zakres wykonanych prac obejmował:
1.
z

Przygotowanie
materiału

próbek

referencyjnego

i

betonowych

z wielościennymi nanorurkami węglowymi;
2.

Przygotowanie

podłączenie

próbki

elektrod

Autorzy:

domieszkowanego

,
umożliwiających
betonowej

do

systemu diagnostyki impedancyjnej. Zamocowanie elektrod na próbkach;

dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski, prof. PŚ.
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KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁASNOŚCI WARSTW
POWIERZCHNIOWYCH MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH
W PROCESACH ALD I PVD ORAZ HYBRYDOWYCH
PROCESACH ŁĄCZĄCYCH OBIE TECHNOLOGIE

P

odstawą kształcenia przyszłych technologów są wiedza i umiejętności

uznawania

z zakresu technologii materiałowej oraz technologii produkcji

poznawczych i praktycznych.

opartych na solidnych podstawach z zakresu fizyki i chemii. Poznanie
i zrozumienie przez przyszłych adeptów sztuki inżynierskiej zależności
pomiędzy warunkami procesów technologicznych, a uzyskiwaną strukturą
i zależnych od niej własnościami warstw powierzchniowych pozwolą
inżynierom w sposób ściśle kontrolowany i zamierzony kształtować
procesy wytwarzania dostosowane do potrzeb rynku i oczekiwań
przyszłych klientów. Zdalne sterowanie procesami wytwórczymi to
oczekiwania przemysłu, którym inżynierowie przyszłości muszą sprostać,

znaczenia

wiedzy

w

rozwiązywaniu

problemów

Członkowie zespołu brali udział w seminariach prowadzonych również
przez eksperta zewnętrznego z przemysłu, który przedstawił jaki wpływ
ma inżynieria powierzchni na własności gotowych wyrobów. Ponadto
ekspert wewnętrzny z Politechniki Śląskiej przekazał wiedzę oraz wykonał
wraz

zespołem

badania

odporności

korozyjnej

z

zastosowaniem

metod potencjostatycznej i potencjodynamicznej oraz spektroskopii
impedancyjnej EIS.

a do tego niezbędne jest zrozumienie zależności pomiędzy własnościami

W

użytkowymi produktu, a warunkami jego wytwarzania. Technologie

technologicznych wytwarzania powłok metodą atomowego osadzania

fizycznego i chemicznego osadzania warstw z fazy gazowej mogą

warstw ALD i fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD oraz powłok

stać się głównymi technologiami kształtowania własności warstw

hybrydowych łączących obie te metody spełniających ściśle określone

powierzchniowych w przyszłości, a w połączeniu z nowoczesnymi

wymagania. Synergia osiągana na drodze połączenia technologii PVD

metodami IT oraz swobodą elastycznego sterowania warunkami procesu

i ALD pozwala na uzyskanie warstw o własnościach niemożliwych do

mogą stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie dla tzw. „Przemysłu 4.0”.

uzyskania przy zastosowaniu tych metod oddzielnie. W wyniku badań

W ramach projektu PBL zbadano wpływ warunków wytwarzania powłok

stwierdzono, że powłoki hybrydowe wykazują jednorodną strukturę (rys. 1)

metodą atomowego osadzania warstw ALD i fizycznego osadzania z fazy

i bardzo dobre własności antykorozyjne zarówno w roztworze Ringera jak

gazowej PVD oraz powłok hybrydowych łączących obie te metody na

i w 3,5 % roztworze NaCl. Wyniki te pozwalają określić potencjalne obszary

strukturę i wybrane własności tych warstw.

zastosowań tych powłok w dziedzinie inżynierii biomedycznej jak również

Dzięki realizacji omawianego projektu PBL studenci biorący w nim udział:
−−

wyniku

projektu

zoptymalizowano

parametry

procesów

w odniesieniu do materiałów konstrukcyjnych ogólnego przeznaczenia.

zdobyli wiedzę min. z zakresu technik inżynierii powierzchni
i

technologii

kształtowania

struktury

i

własności

powierzchni

materiałów i produktów oraz zagadnień związanych z metodami
analizy składu chemicznego i struktury materiałów inżynierskich,
w tym metod badań z wykorzystaniem: spektroskopii, mikroskopii
świetlnej,

skaningowej

mikroskopii

elektronowej,

rentgenografii

strukturalnej oraz zagadnień związanych z metodami charakteryzacji
własności mechanicznych oraz fizyko-chemicznych materiałów
inżynierskich;
−−

nabyli umiejętności m.in. związane z pozyskiwaniem, interpretacją,
wyciąganiem wniosków z informacji na podstawie dostępnej

Rys. 1. Morfologia powłoki hybrydowej uzyskanej w procesie PVD+ALDS
Źródło: opracowanie własne.

literatury (w tym obcojęzycznej), baz danych oraz innych źródeł,
a także umiejętności dotyczących przygotowania i przedstawiania
prezentacji

ustnej,

dotyczących

szczegółowych

zagadnień

z zakresu Inżynierii materiałowej; ponadto nabyli umiejętności
obsługi wybranych urządzeń technologicznych oraz pomiarowych
i badawczych związanych z technologiami inżynierii powierzchni;
−−

posiedli kompetencje współdziałania i pracy w grupie przyjmując
różne role oraz do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz

Autorzy:
dr inż. Marcin Staszuk, dr hab. inż. Daniel Pakuła, prof. PŚ,
dr inż. Anna Kloc-Ptaszna,
Łukasz Giel, Angelika Kowol, Marek Legaszewski,
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VIBRATION BUSTERS – INTERDYSCYPLINARNE WYZWANIE

Z
1.

Grzegorz Fulczyk (Wydział Budownictwa).

2.

Monika Drzewiecka (Wydział Matematyki Stosowanej).

3.

Roman Kluger (Wydział Matematyki Stosowanej).

4.

Agata Wilk (Wydział Matematyki Stosowanej).

5.

Szymon Jarzombek (Wydział Elektryczny).

6.

Mateusz Skorupiński (Wydział Elektryczny).

espół 6 studentów 6 sem. I stopnia Politechniki Śląskiej w składzie:

7.

Przygotowano

stanowisko

badawcze,

na

którym

wykonano

pomiarów i analizy różnych form wzbudzenia drgań oraz ich biernego
i aktywnego tłumienia, Rys. 2.

z pomocą opiekunów i ekspertów:
1.

Ryszard Walentyński, prof. PŚ, Wydział Budownictwa (opiekun
główny).

2.

Damian Słota, prof. PŚ, Wydział Matematyki Stosowanej (op.
pomocniczy).

3.

Marcin Szczygieł, adiunkt, Wydział Elektryczny (op. pomocniczy).

4.

Wojciech Burlikowski, prof. PŚ, Wydział Elektryczny (ekspert).

w ramach indywidualnych planów studiów realizowanych w formie
Project Base Learning wykonał projekt w ram ach którego:
1.

Wdrożono model teoretyczny analizy drgań w systemie Mathematica.

2.

Dokonano analizy numerycznej projektowanego modelu fizycznego,
Rys. 1.

Rys. 2. Stanowisko badawcze
Źródło: archiwum własne.

Dzięki realizacji projektu cały zespół rozwinął swoje kompetencje:
1.

Poznaliśmy szerokie możliwości zastosowań systemu Mathematica.

2.

Nauczyliśmy

się

projektować

konstrukcje

i

drukować

je

na

drukarkach 3D i przy okazji poznać trudności oraz ograniczenia jakie
napotkaliśmy.
3.

Nauczyliśmy się metod komputerowej analizy drgań na poziomie
analitycznym i numerycznym.

4.

Poznaliśmy zasady budowy układów sterowania drgań.

5.

Doskonaliliśmy umiejętności budowy układów sterowania drganiami.

6.

Odkrywaliśmy metody biernego i aktywnego tłumienia drgań.

Niebagatelnymi osiągnięciami projektu są uzyskane kompetencje miękkie
i otwarcie perspektyw na dalszą współpracę dydaktyczną i badawczą.
Wymienić tu należy przede wszystkim:
Rys. 1. Analiza modelu numerycznego
Źródło: opracowanie własne.

3.

Zaprojektowano przestrzenną konstrukcję ramową z wykorzystaniem
programu Inventor.

4.

Wydrukowano w technologii 3D i scalono model ramy.

5.

Zbudowano układ wzbudzania drgań.

6.

Zbudowano układ sterowania częstotliwościami wzbudzania.

1.

Współpraca w interdyscyplinarnym zespole projektowym.

2.

Poznanie możliwości badawczo-dydaktycznych oraz zasobów
sprzętowych innych jednostek Uczelni.

3.

Nawiązanie znajomości i przyjaźni.

Autor:
dr hab. inż. Ryszard Walentyński
Politechnika Śląska
ryszard.walentynski@polsl.pl
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OPRACOWANIE NOWEJ POSTACI KONSTRUKCYJNEJ MULTIKĄTOWEJ
PROWADNICY STOSOWANEJ W CHIRURGII KOSTNEJ

J

ednym

z

oprócz

podstawowych

profilaktyki

innowacyjnych
jego

rozwiązania

z

technicznych

wydaje

się

techniczne

w

medycy

problemu praktycznego. Dla osiągnięcia celu do współpracy zaproszono

zaangażowaniem

również ekspertów z firm komercyjnych zajmujących się w praktyce

poprawiających

produkcją i wdrażaniem wyrobów implantacyjnych, w tym narzędzi

współczesnej

leczenia

Zaangażowanie

biomedycznej

dostępne

wyzwań

sposób

rozwiązań

skuteczność.

inżynierii

jest

ten

być

proces

specjalistów

chirurgicznych. Takie podejście do problemu pozwoliło na zrealizowanie

Aktualnie

celu pracy uwzględniając wytyczne jakie obowiązują dla tego rodzaju

wsparcie

wyrobów medycznych.

konieczny.

umożliwiają

duże

w procesie leczenia dla lekarzy, a także w sposób skuteczny
pozwalają

często

na

poprawę

jego

jakości

szczególnie

w trakcie zabiegów operacyjnych.

W

trakcie

zajęć

rozwijane

i

stosowane

były

metody mechaniki doświadczalnej do badań stanów przemieszczeń,
odkształceń

i

naprężeń

w

obiektach

biomechanicznych

leczenia

w symulowanych warunkach laboratoryjnych. Przeprowadzona została

dobrane

również optymalizacja cech geometrycznych, dobór biomateriału

instrumentarium chirurgiczne. W przypadku zabiegów ortopedycznych

metalowego i polimerowego oraz technologii addytywnych (druk 3D)

z

kostne

wraz z opracowaniem metody obróbki powierzchniowej pozwalającej

kluczowa

na poprawę biokompatybilności wyrobu finalnego. Wszystkie etapy

Jednym

z

elementów

operacyjnego

ma

wykorzystaniem

możliwość

ich

wpływających

odpowiednio
implantów
precyzyjnego

na

jakość

zaprojektowane

stabilizujących
umocowania

i

odłamy
jest

i pozwala na prawidłowy zrost kostny w trakcie procesu leczenia

pracy

i rehabilitacji.

Obecnie chirurgia kostna posiada wiele implantów

z uwzględnieniem norm przedmiotowych, wytycznych branżowych oraz

do osteosyntezy, które charakteryzują się dopasowanym kształtem

z zachowaniem dobrych praktyk. Zaproponowana forma zajęć (Project

w zależności od rodzaju złamania. Przerwanie ciągłości tkanki kości

Based Learning) umożliwiła kompleksowe ujęcie problematyki, a co

długich, np. ramiennej lub udowej, szczególnie przy nasadzie, wymaga

za tym idzie, pozwoliła na rozwiązanie interdyscyplinarnego problemu

zastosowania płytki kostnej o anatomicznej geometrii, której mocowanie

badawczego wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin naukowych

odbywa się za pomocą wkrętów kostnych usytuowanych pod różnym

(technicznych i medycznych), a także dyscyplin: inżynieria materiałowa,

kątem względem osi kości.

mechanika, inżynieria biomedyczna czy chemia. Efektem pracy autorów

Aktualnie stosowane rodzaje prowadnic chirurgicznych umożliwiają
precyzyjne uzyskanie otworu w kości jedynie pod stałym kątem - j =
90°. Takie usytuowanie wkrętu kostnego nie jest korzystne, powoduje
ograniczenie widoczności części pola roboczego przez geometrię
implantu lub sposób jego mocowania. Innym problemem wynikającym
z tego typu mocowania płytek są również odłamy kostne. Nie
w każdym przypadku możliwe jest ich zespolenie za pomocą wkrętów
usytuowanych prostopadle. Stąd też autorzy pracy zaproponowali nowy
rodzaj prowadnicy za pomocą, której możliwe będzie wiercenie otworów
w

odłamach

kostnych,

a

tym

samym

wprowadzenie

od

pomysłu

do

gotowego

wyrobu

zostały

zrealizowane

był gotowy projekt wraz z postacią finalną narzędzia, który został
pozytywnie zweryfikowany, zarówno przez ekspertów z branży medycznej,
jak I lekarzy ortopedów. Uzyskanie takiego efektu finalnego pracy nie
byłoby możliwe bez wspomnianej wcześniej współpracy fachowców
z różnych dziedzin w ramach jednego przedmiotu. Dodatkowy wymiernym
efektem realizacji projektu jest zaproponowanie autorskiego programu
projektowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych narzędzi chirurgicznych
w oparciu o zalecenia normatywne i zunifikowane wytyczne dotyczące
wdrożenia tego typu wyrobów medycznych do praktyki klinicznej.

wkrętów

kostnych mocujących płytkę, pod kątem ±15°, co zapewni precyzyjne
jego otrzymanie podczas procesu wiercenia, powodując również
większe możliwości zaimplantowania płytek w przypadku bardziej
skomplikowanych złamań. Dla rozwiązania zadania, jakie zostało
postawione przed zespołem autorów niniejszego artykułu, zespół
zaproponował nowy rodzaj zajęć w ujęciu kompleksowym, w ramach
których zrealizowano treści przedmiotów prowadzonych regularnie na
tym etapie kształcenia studentów umożliwiając tym samym rozwiązanie

Autorzy:
Weronika Czech, Karolina Kwiecińska, Karolina Machnia,
Karolina Pacut, Paulina Sośniak, Aleksandra Surmińska,
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STREFA ROZRYWKI

HOROSKOP
Wodnik 21.01-20.02

Bliźnięta 21.05-21.06

Waga 23.09-23.10

Przed świętami będziesz naładowany pozytywną
energią, która udzieli się wszystkim dookoła ciebie.
Grudzień będzie dla ciebie czasem do przemyśleń.

Przyjaciele wyciągną do ciebie swoją pomocną dłoń,
posłuchaj ich rad gdyż mogą okazać się przydatne.
Doceń każdy dobry czyn ze strony innych.

To będzie dla ciebie miesiąc miłości, święta wydadzą
Ci się wspaniałą okazją do relaksu. Bądź jednak czujny
gdyż świetna okazja może przejść Ci koło nosa jeśli
będziesz za bardzo bujał w obłokach.

Ryby 21.02-20.03

Rak 22.06-22.07

Skorpion 24.10-22.11

Możesz czuć się pogubiony, sam musisz stwierdzić co
tak naprawdę dzieje się złego i zawalczyć z tym. Dzięki
zwierzętom domowym takim jak pies czy kot poczujesz
radość i inspiracje.

Odczujesz lekkie zawirowania zarówno w życiu
prywatnym jak i w pracy. Staraj się tym nie stresować, a
wszystko ułoży się po Twojej myśli.

Przed końcem roku będziesz mieć dużo do zrobienia,
czekają na ciebie obowiązki domowe. Bliscy mogą
mieć do Ciebie żal o to że nie poświęcasz im czasu.

Baran 21.03-19.04

Lew 23.07-22.08

Ostatni miesiąc roku będzie idealną okazją na zrobienie
wszystkich ciężkich prac z którymi zwlekałeś. Pamiętaj,
że nie ma rzeczy niemożliwych!

W tym miesiącu będziesz miał okazje na udowodnienie
wszystkim, że jesteś kimś niesamowitym. Wykorzystaj to!

Jesteś w imprezowym nastroju, który będzie się u ciebie
utrzymywał do Sylwestra. Nie zapomnij o pracy!

Panna 23.08-22.09

Koziorożec 22.12-20.01

W tym miesiącu ktoś będzie potrzebował twojej pomocy,
uważaj jednak aby nie dawać się wykorzystywać.
Wszystko ma swoje granice.

W grudniu szczególnie uważaj na to co mówisz, gdyż
może to doprowadzić do ostrych starć między tobą i
twoimi bliskimi. Część opinii zachowaj dla siebie.

Byk 20.04-20.05
Ten miesiąc będzie dla ciebie bardzo kłopotliwy. Nie
będziesz wiedzieć od czegoś zacząć, z jednej strony
będziesz chciał wszystko szybko załatwić, z drugiej
jednak natłok obowiązków spowolni cię.

Strzelec 23.11-21.12

Podsumowanie I edycji Indywidualnych Programów
Studiów w formie Project Based Learning
Katowice, PM Nights 16.04.2019r.

Project Based Learning
II Edycja

