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Powitanie

Serdecznie witamy na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisªwa Sta-
szica w Krakowie podczas obchodów 100-lecia AGH oraz �wi¦ta Nauk �ci-
sªych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego. Bardzo miªo nas Was
go±ci¢ na drugiej edycji Studenckiej Konferencji Nauk �cisªych im. prof.
Antoniego Hoborskiego (pierwsza edycja odbyªa si¦ pod nazw¡ Konferencja Stu-
denckich Kóª Naukowych im. prof. Antoniego Hoborskiego), a pierwszej edycji
ogólnopolskiej.

Celem organizacji �wi¦ta Nauk �cisªych w AGH - Dni prof. Antoniego
Hoborskiego jest upowszechnienie i popularyzacja potrzeby rozwoju nauk ±cisªych
i ±wiadomo±ci ich wªa±ciwego nauczania w szczególno±ci w ±rodowiskach nauczycieli
szkóª ponadgimnazjalnych i akademickich oraz otoczeniu przedsi¦biorców - jako kon-
sumentów efektów pracy naukowców oraz potencjalnych przyszªych pracodawców dla
absolwentów szkóª wy»szych.

Prof. Antoni Hoborski - wybitny matematyk byª pierwszym rektorem Aka-
demii Górniczej (pó¹niej AGH) w latach 1920-1922 i jednocze±nie dziekanem pierw-
szego w AG Wydziaªu Górniczego. Jego dziaªalno±¢ naukowa, dydaktyczna i orga-
nizacyjna to wspaniaªy przykªad idei ª¡czenia podstawowych nauk ±cisªych z apli-
kacyjnymi naukami technicznymi.
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Plan konferencji

Piątek (sala B, bud. D-10, Reymonta 19)
09:30 - 09:45 Otwarcie konferencji
09:45 - 10:00 Kacper Kaperek, Marzena Kozak, Dawid Pietruch Pułapka jonowa
10:00 - 10:15 Jacek Gancarek, Daniel Grzelec, Krzysztof Olech Konstrukcja i optymalizacja działka Gaussa

10:15 - 10:30 Aleksandra Kukiełka Badanie właściwości procesów dyfrakcyjnych na podstawie 
wyników z generatora Monte Carlo

10:30 - 10:45 Michał Kluz, Łukasz Rudyk Przybliżenie równoważnych fotonów
10:45 - 11:00 Przewa kawowa

11:00 - 11:15 Justyna Płotek Magazynowanie energii w ogniwach sodowych z 
wykorzystaniem MoS2 jako materiału anodowego.

11:15 - 11:30 Maciej Kalka, Mikołaj Krupa Wodór – przyszłość energetyki?

11:30 - 11:45 Mateusz Kłeczek High Yield Dynamic Railgun Automaton

11:45 - 12:00 Aleksandra Furgał, Dominika Pancerz Analiza porównawcza Franka i Cyjana, czyli dwóch 
bezzałogowych samolotów

12:00 - 12:15 Przewa kawowa

12:15 - 13:45
prof. dr hab. Krzysztof Kurek

POLFEL - Polski laser na swobodnych elektronach
(Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

13:45 - 15:15 Obiad (Stołówka Krakus, Reymonta 15)
15:15 - 15:30 Tomasz Mikołajków Modelowanie rzek w warunkach laboratoryjnych
15:30 - 15:45 Mikołaj Zawadzki Zmiany wiekowe deklinacji magnetycznej w Gdańsku

15:45 - 16:00 Karol Tutek Badanie procesu wykwitania siarki w wulkanizatach kauczuku 
s-SBR

16:00 - 16:15 Alicja Kawala Zwiększanie precyzji tanich metod obliczania energii korelacji
19:00 Integracja (AFK eSports & Gaming Cafe, Toruńska 5, Kraków)

Sobota (sala B, bud. D-10, Reymonta 19)
10:15 - 10:30 Przewa kawowa

10:30 - 10:45 Mateusz Aleksander Gala Symulacja rozkładu naprężeń w stawie biodrowym z 
wykorzystaniem metody elementów skończonych

10:45 - 11:00 Karolina Klimek Jak obrazować metabolizm za pomocą antymaterii?

11:00 - 11:15 Zuzanna Sroczyńska Metalocenowe pochodne S-trytylo-L-cysteiny jako potencjalne 
środki przeciwnowotworowe

11:15 - 11:30 Maciej Waligórski        Badania chromatograficzne tiolaktonu N-acetylohomocysteiny
11:30 - 11:45 Przewa kawowa
11:45 - 12:00 Kamila Zglińska Hybrydowe materiały gumowo-tekstylne

12:00 - 12:15 Katarzyna Klimsiak
Zastosowanie metod spektrofotometrycznych do oceny jakości 

wód powierzchniowych na przykładzie analizy próbek 
pobranych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

12:15 - 12:30 Maciej Fabich Solarigrafia - podstawy fizyczne, chemiczne i matematyczne 
uzyskiwanego obrazu

12:30 - 12:45 Helena Ciechowska, Aleksandra Fronczak Czy to był bolid?
12:45 - 14:15 Obiad (Stołówka Krakus, Reymonta 15)
14:15 - 14:35 Zakonczenie
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Najwa»niejsze lokalizacje

Sesje referatowe - sesje odb¦d¡ si¦ w sali B na I pi¦trze w budynku D-10 Wydziaªu
Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH na ulicy Reymonta 19.

Wykªad - wykªad prof. dra hab. Krzysztofa Kurka z Narodowego Centrum Bada«
J¡drowych POLFEL - Polski laser na swobodnych elektronach b¦dzie poª¡czony z
Seminarium Wydziaªowym WFiIS i odb¦dzie si¦ w sali A w budynku D-10.

Obiady - obiady w oba dni odb¦d¡ si¦ w Stoªówce Krakus (Reymonta 15, 30-
059 Kraków). Do dostania obiadu upowa»nia bloczek, który otrzymali±cie razem z
materiaªami konferencyjnymi.

Integracja - integracja rozpocznie si¦ w pi¡tek o 19:00 w barze AFK eSports &
Gaming Cafe (Toru«ska 5, 30-056 Kraków) niedaleko budynku D-10.

3



4



Abstrakty

Puªapka jonowa Pi¡tek

09:30
Marzena Kozak, Kacper Kaperek, Dawid Pietruch

Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisªawa Staszica w Krakowie

Staªe pole elektrostatyczne nie pozwala na utrzymanie jonu w bezruchu, mo»-
liwe jest jednak utrzymanie cz¡stek naªadowanych w polu oscyluj¡cym. Warunki
takiego puªapkowania odkryli Wolfgang Paul i Hans Dehmelt, którzy otrzymali na-
grod¦ Nobla z �zyki w 1989 za technik¦ puªapkowania jonów w oscyluj¡cym polu
elektrycznym. Szeroko stosowane w technice stanowi podstaw¦ kwadrupolowych
spektrometrów masowych i umo»liwia utrzymanie pojedynczych atomów, »eby je
obserwowa¢.

Celem projektu b¦dzie zbudowanie stanowiska do generowania oscyluj¡cego pola,
obserwacji i wi¦zienia jonów.

Rysunek 1: Uwi¦zione naªadowane drobiny w pier±cieniowej puªapce
�ródªo: Ludwig-Maximilians-Universität München

Opiekun naukowy projektu: dr hab. in». Andrzej Bernasik prof. nadzw. AGH
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Konstrukcja i optymalizacja dziaªka GaussaPi¡tek

09:45
Krzysztof Olech, Jacek Gancarek, Daniel Grzelec

Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisªawa Staszica w Krakowie

Projekt ma na celu wykonanie dziaªka Gaussa o jak najwy»szej sprawno±ci, przy
równoczesnym utrzymaniu mo»liwie niewielkich rozmiarów urz¡dzenia. Pierwszym
zadaniem jest konstrukcja modelu matematycznego, który umo»liwi wst¦pn¡ opty-
malizacj¦ projektu.

Nast¦pnym krokiem jest konstrukcja dziaªa i porównanie wyników wyliczonych
z do±wiadczalnymi. Sterowanie i przyrz¡dy pomiarowe maj¡ by¢ obsªugiwane przez
popularny mikrokontrolera.

Kolejne poruszane zagadnienie to miniaturyzacja zasilania, w celu zwi¦kszenia
mobilno±ci i ogólnej wygody w posªugiwaniu si¦ urz¡dzeniem.

Rysunek 2

Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. in». Andrzej Zi¦ba

Badanie wªa±ciwo±ci procesów dyfrakcyjnych na podstawie
wyników z generatora Monte CarloPi¡tek

10:00
Aleksandra Kukieªka

Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisªawa Staszica w Krakowie

Mi¦kkie procesy dyfrakcyjne stanowi¡ okoªo poªow¦ caªkowitego przekroju czyn-
nego dla zderze« proton-proton na LHC. Badanie ich wªa±ciwo±ci nie jest jednak
proste, gdy» wymaga tagowania protonów �do przodu�. W ci¡gu ostatnich dwóch
lat takie dane byªy zbierane przez eksperyment ATLAS. Okazaªo si¦, »e wst¦pnie
sporz¡dzone rozkªady m.in. krotno±ci cz¡stek produkowanych w tych procesach nie
s¡ zgodne z przewidywaniami generatorów Monte Carlo uzyskanymi przy domy±l-
nych ustawieniach.
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Celem projektu jest zrozumienie jak zmiana domy±lnych ustawie« w generatorze
Pythia 8 wpªywa na rozkªady w procesach dyfrakcyjnych. Projekt zakªada rów-
nie» stworzenie narz¦dzia umo»liwiaj¡cego szybkie i zautomatyzowane porównanie
wyników uzyskanych z wielu próbek.

Przybli»enie równowa»nych fotonów Pi¡tek

10:15

Michaª Kluz, �ukasz Rudyk

Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisªawa Staszica w Krakowie

Za pocz¡tek metody przybli»enia równowa»nych fotonów (ang. Equivalent Pho-
ton Approximation, EPA) uznaje si¦ rok 1924 i artykuª E. Fermiego pt. �On the
Theory of the impact between atoms and electrically charged particles�. Fermi
zauwa»yª, »e pole szybkiej naªadowanej cz¡stki jest podobne do promieniowania
elektromagnetycznego. To promieniowanie mo»e by¢ interpretowane jako strumie«
fotonów, który podlega pewnemu rozkªadowi cz¦stotliwo±ci. Wtedy oddziaªywanie
elektromagnetyczne dwóch naªadowanych cz¡stek sprowadza si¦ do oddziaªywania
mi¦dzy wyemitowanymi przez nie fotonami.

Dzisiaj EPA stosujemy do opisu ultrarelatywistycznych zderze« ci¦»kich jonów.
Zderzenia takie s¡ mierzone w eksperymentach dziaªaj¡cych przy akceleratorze LHC
(ang. Large Hadron Collider). My skupiamy sie na przypadkach ultraperyfe-
rycznych, czyli takich, w których odlegªo±¢ mi¦dzy j¡drami jest wi¦ksza ni» suma
ich promieni. J¡drowy przekrój czynny na produkcj¦ pary cz¡stek σ(A + A →
A + A + X1 + X2)

∗ zale»y od strumienia fotonów i elementarnego przekroju czyn-
nego σ(γ + γ → X1 +X2)

∗.
Policzenie tego strumienia wymaga znajomo±ci tzw. czynnika ksztaªtu, który

zale»y od rozkªadu g¦sto±ci ªadunku w j¡drze. W literaturze mo»na spotka¢ ró»ne
modele g¦sto±ci i odpowiadaj¡ce im czynniki ksztaªtu. Celem prezentacji b¦dzie ilo-
±ciowe porównanie j¡drowego przekroju czynnego przy zastosowaniu ró»nych modeli
g¦sto±ci. Przewiduje si¦, »e ró»nica w wyniku mo»e by¢ na poziomie nawet 20%.
Opiekun naukowy referatu: dr Mariola Kªusek-Gawenda

∗ Gdzie: A - j¡dro, Xi � wyprodukowana cz¡stka, γ - foton"
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Magazynowanie energii w ogniwach sodowych z
wykorzystaniem MoS2 jako materiaªu anodowego,Pi¡tek

11:00
Justyna Pªotek

Wydziaª Energetyki i Paliw

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisªawa Staszica w Krakowie

We wspóªczesnym ±wiecie mo»na zauwa»y¢ znaczny wzrost udziaªu energetyki
odnawialnej, rosn¡cy rynek samochodów elektrycznych oraz przeno±nej elektroniki.
Technologie te wymagaj¡ wykorzystania systemów magazynowania energii. Naj-
popularniejsze magazyny - ogniwa Li-ion, pomimo wysokiej g¦sto±ci energii maj¡
swoje minusy, takie jak: wysoka cena litu oraz jego ograniczone zasoby sprawiaj¡.
Rozwi¡zaniem problemu mog¡ by¢ ogniwa sodowe, o analogicznej zasadzie dziaªa-
nia. Przeszkod¡ w komercjalizacji tego rozwi¡zania jest brak materiaªu anodowego.
Propozycj¡ mo»e by¢ siarczek molibdenu o wzorze MoS2 ze wzgl¦du na po»¡dan¡
warstwow¡ struktur¦, wysok¡ pojemno±¢ teoretyczn¡ oraz dwuetapowy proces in-
terkalacji, umo»liwiaj¡cy zwi¦kszenie pojemno±ci magazynu.

Podczas referatu przedstawiona zostanie idea dziaªania ogniw sodowych, proces
syntezy MoS2 oraz MoS2 z dodatkiem zredukowanego tlenku grafenu, a tak»e wy-
niki bada« ich wªa±ciwo±ci strukturalnych i wªa±ciwo±ci elektrochemicznych ogniw
zbudowanych z wykorzystaniem otrzymanych materiaªów.

Wodór � przyszªo±¢ energetyki?Pi¡tek

11:15
Mikoªaj Krupa, Maciej Kalka

Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisªawa Staszica w Krakowie

Id¡cy ci¡gle do przodu ±wiat opiera swój rozwój na energetyce, bezustannie po-
szukiwane s¡ alternatywne ¹ródªa energii � ma to zwi¡zek z nieuniknionym wyczer-
paniem si¦ paliw kopalnych na naszej planecie, a tak»e zwróceniem uwagi ludzi na
potrzeb¦ ochrony ±rodowiska. Oprócz energetyki wiatrowej, solarnej czy geotermal-
nej od wielu lat mówi si¦ o wodorze jako paliwie przyszªo±ci. Problemy zwi¡zane ze
wspóªczesn¡ energetyk¡ mo»na rozwi¡za¢ proponuj¡c metody efektywnego magazy-
nowania energii w okresie nadpoda»y. Tak zwana energetyka wodorowa wychodzi z
rozwi¡zaniami, które z racji walorów ekologicznych oraz du»ej g¦sto±ci magazynowa-
nej energii wskazuje si¦ jako niezwykle perspektywiczne. Podczas ª¡czenia wodoru
z tlenem w ogniwie paliwowym nie powstaj¡ szkodliwe produkty uboczne, otrzy-
mujemy tylko par¦ wodn¡ i poka¹n¡ ilo±¢ energii. To stanowi o przewadze, jak¡
ma wodór nad konwencjonalnymi metodami. Oprócz tego, wodór jest powszechnie
dost¦pny, cho¢ nie w formie pierwiastkowej.

Projekt jest kontynuacj¡ pracy, która polegaªa na konstrukcji samokompozy-
tuj¡cego si¦ zbiornika na wodór opartego na materiale aktywnym LaNi5, a tak»e
konstrukcji prostej ªodzi zasilanej wodorem. W ramach rozwoju projektu zapro-
jektowano nowy rezerwuar oparty na materiale Hydralloy C. W konstrukcji zbior-
nika wykorzystano dwa innowacyjne rozwi¡zania, pozwalaj¡ce znaczne zwi¦kszenie
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jego wydajno±ci. Przeprowadzono tak»e szereg bada« laboratoryjnych materiaªu
Hydralloy C (dyfrakcja rentgenowska XRD, analiza �uorescencyjna XRF, pomiary
sorpcyjne) by zbada¢ kinetyk¦ reakcji i precyzyjnie okre±li¢ wydajno±¢ zbudowa-
nego zbiornika. Zgodnie z uzyskanymi wynikami bada« sorpcyjnych koncentracja
wagowa wodoru w nowym rezerwuarze jest wysoka i bardzo zadowalaj¡ca. Wskazuje
to na du»y potencjaª w wykorzystaniu tej metody konstrukcyjnej do magazynowania
wodoru w przyszªo±ci.

Udoskonalono równie» ªód¹, któr¡ wyposa»ono w moduª zdalnego sterowania
oraz dzi¦ki zastosowaniu ulepszonego reduktora ci±nienia, znacznie zwi¦kszono jej
wydajno±¢.
Opiekun naukowy referatu: dr hab. in». �ukasz Gondek

High Yield Dynamic Railgun Automaton Pi¡tek

11:30
Mateusz Kªeczek

Wydziaª In»ynierii Mechanicznej i Robotyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisªawa Staszica w Krakowie

Projekt ma na celu projektowanie, testowanie i budow¦ szynowych dziaª elektro-
magnetycznych. Pr¡d elektryczny pªynie przez pocisk i szyny i wytwarza wokóª nich
pole magnetyczne, w efekcie siªa elektrodynamiczna przy±piesza pocisk.

Jako ¹ródªa energii u»ywane s¡ superkondensatory, poniewa» mog¡ dostarcza¢
du»¡ moc przez dªugi czas. Pozwalaj¡ równie» na ªatw¡ rekon�guracj¦ baterii zasi-
laj¡cej.

Gªównym przedmiotem bada« s¡ metody zapobiegania powstawaniu plazmy z
u»yciem ciekªego metalu, który wypeªnia wszelkie nierówno±ci na powierzchni styku
szyna-pocisk nie pozwalaj¡c na zajarzenie si¦ ªuku elektrycznego. Stosowany jest
stop eutektyczny galu, indu i cyny o temperaturze topnienia poni»ej minus 10 stopni
Celsjusza, który jest równie» niereaktywny i cechuje go niska toksyczno±¢.

Analiza porównawcza Franka i Cyjana, czyli dwóch
bezzaªogowych samolotów Pi¡tek

11:45
Dominika Pancerz1, Aleksandra Furgaª2

Wydziaª In»ynierii Mechanicznej i Robotyki1, Wydziaª Energetyki i Paliw2

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisªawa Staszica w Krakowie

AGH Solar Plane to studenckie koªo naukowe zajmuj¡ce si¦ budow¡ bezzaªogo-
wych samolotów nap¦dzanych jedynie energi¡ sªoneczn¡. Do tej pory zespóª skon-
struowaª ju» kilka prototypów, jednak to Franek i Cyjan � czyli dwa du»e modele �
maj¡ dla projektu najwi¦ksze znaczenie. Podczas prezentacji skupimy si¦ na ana-
lizie porównawczej naszych lataj¡cych podopiecznych. Przede wszystkim zwrócimy
uwag¦ na ró»nice w konstrukcji, zastosowanych materiaªach, a tak»e osi¡gach obu
modeli. Franek zbudowany jest gªównie z balsy, czyli drewna charakteryzuj¡cego
si¦ du»¡ lekko±ci¡ i elastyczno±ci¡. Cyjan natomiast posiada skrzydªa wykonane z
materiaªów kompozytowych, takich jak wªókno szklane i wªókno w¦glowe.
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Modelowanie rzek w warunkach laboratoryjnychPi¡tek

15:15

Tomasz Mikoªajków

Wydziaª Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Prezentacja obejmuje wyniki eksperymentalnych symulacji rzek w basenie sedy-
mentacyjnym � zbiorniku o wymiarach okoªo 1 x 4 metry, w którym stabilny prze-
pªyw wody rze¹bi koryto w piasku. Warunki laboratoryjne umo»liwiaj¡ obserwacj¦
zarówno dynamicznego tworzenia si¦ nowych koryt, jak i pomiar stabilnych struktur
po osi¡gni¦ciu stanu równowagi.

Kontrola nad warunkami eksperymentu � rodzajem piasku, nachyleniem koryta,
czy wydatkiem przepªywu � pozwala na poszukiwanie zale»no±ci pomi¦dzy rzeczo-
nymi warunkami a rodzajem i dynamik¡ tworz¡cego si¦ koryta rzecznego.

Prezentacja obejmuje przyst¦pne omówienie zagadnienia od strony teoretycznej,
oraz przykªadowe zdj¦cia struktur utworzonych w eksperymencie.

Zmiany wiekowe deklinacji magnetycznej w Gda«skuPi¡tek

15:30

Mikoªaj Zawadzki

Wydziaª Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Dokonano porównania bada« deklinacji magnetycznej ziemskiego pola magne-
tycznego przeprowadzonej pi¦ciokrotnie w Gda«sku przez Jana Heweliusza w roku
1628, 1632, 1642, 1670 i 1682 oraz przez Edmunda Halleya w roku 1679 z modelem
deklinacji magnetycznej gufm1. Analiza tych danych miaªa na celu zwery�kowanie
zasadno±ci modelu gufm1 przy zaªo»eniu, »e badania Jana Heweliusza i Edmunda
Halleya jako naukowców o wysokiej renomie i znacznych osi¡gni¦ciach cechowaªy
si¦ wysok¡ precyzj¡, znacznie wy»sz¡, ni» badania, na których oparto model gufm1.
Analiza ta wykazaªa, »e model gufm1 sprawdza si¦ jako model wskazuj¡cy kierunek
zmian deklinacji ziemskiego pola magnetycznego, a jego wskazania w niewielkim
stopniu odbiegaj¡ od warto±ci wyznaczonych przez Heweliusza i Halleya. Gda«ska
seria pomiarowa stanowi najstarszy tak dobrze udokumentowany zapis ziemskiej
deklinacji magnetycznej. Podobn¡ analiz¦ wykonano dla XVII-wiecznego Londynu
porównuj¡c badania ówczesnych uczonych z gufm1.
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Badanie procesu wykwitania siarki w wulkanizatach
kauczuku s-SBR Pi¡tek

15:45
Karol Tutek

Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Wydziaª Chemiczny

Politechnika �ódzka

Siarka jest jednym z najpowszechniej wykorzystywanych w przemy±le pierwiast-
ków. Jedn¡ z bezpo±rednich metod wykorzystania siarki jest proces sieciowania
kauczuku, podczas którego w podwy»szonej temperaturze pier±cienie siarki rozpa-
daj¡ si¦ na reaktywne dirodniki siarkowe tworz¡ce nast¦pnie tzw. mostki siarcz-
kowe pomi¦dzy poszczególnymi makrocz¡steczkami kauczuku ( -C-Sn�C- gdzie n
>1 ). Prowadzi to do utworzenia struktury przestrzennej wulkanizatu i nadania mu
wªa±ciwo±ci u»ytkowych. Zjawisko wulkanizacji zostaªo u»yte do produkcji ró»nego
rodzaju elastomerów, w tym do produkcji opon samochodowych. Jednak»e pod-
czas produkcji tego typu zªo»onych wyrobów napotyka si¦ na zjawisko migracji[1]

maªocz¡steczkowej siarki wchodz¡cej w skªad podstawowego zespoªu sieciuj¡cego.
Zjawisko to jest niepo»¡dane i niekorzystne, ze wzgl¦du na pogorszenie wªa±ciwo±ci
adhezyjnych poszczególnych warstw fabrykatu. Z tego powodu celem naszych bada«
jest zniwelowanie okoliczno±ci wyst¦powania wykwitów siarki na powierzchni wul-
kanizatów kauczuku SBR. Naszym gªównym aspektem staª si¦ zamysª zast¡pienia
siarki maªocz¡steczkowej jako substancji sieciuj¡cej jej oczyszczonymi, wielkocz¡-
steczkowymi zwi¡zkami siarkoorganicznymi[1], przy jednoczesnym zachowaniu wªa-
±ciwo±ci u»ytkowych wulkanizatów.
[1] E. Koczorowska, Z. Górski i B. Jurkowski, Journal of Applied Polymer Science,
59, 639, (1996).
[2] Jakub Wr¦czycki, Dariusz M. Bieli«ski, Rafaª Anyszka, Polymers, 10, 870,
(2018).

Zwi¦kszanie precyzji tanich metod obliczania energii korelacji Pi¡tek

16:00
Alicja Kawala

Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisªawa Staszica w Krakowie

W dziedzinie chemii kwantowej caªy czas trwaj¡ poszukiwania jak najbardziej
precyzyjnych i tanich metod obliczania energii ukªadów elektronowych w moleku-
ªach. Teoria rachunku zaburze« Møllera-Plesseta jest jedn¡ z najstarszych metod
uzyskiwania energii korelacji. Jej wariant z drugim rz¦dem zaburzenia (MP2) jest
wci¡» cz¦sto u»ywanym podej±ciem w chemii obliczeniowej i znajduje swoje zasto-
sowanie w niemal ka»dym pakiecie programów do chemii kwantowej. W zwi¡zku z
tym jest dost¦pnych wiele efektywnych implementacji tej metody. Zazwyczaj jest
ona wst¦pem do bardziej wyra�nowanych i kosztownych sposobów otrzymywania
energii korelacji. Celem tego projektu jest zbadanie mo»liwo±ci poprawy precyzji
metody MP2 przy jednoczesnym braku zwi¦kszenia kosztów obliczeniowych.
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Symulacja rozkªadu napr¦»e« w stawie biodrowym z
wykorzystaniem metody elementów sko«czonychSobota

10:30
Mateusz Aleksander Gala

Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej

Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisªawa Staszica w Krakowie

Tematem prezentacji b¦dzie przedstawienie wyników symulacji napr¦»e« wyst¦-
puj¡cych w gªowie ko±ci udowej. Alloplastyka stawu biodrowego odgrywa wielk¡
rol¦ w przywracaniu pacjentom ruchliwo±ci po zu»yciu si¦ stawów, wypadkach lub
urazach. Dlatego wa»nym zagadnieniem w konstrukcji protez biodrowych jest opty-
malizacja budowy protezy pod wzgl¦dem jej ksztaªtu, materiaªu z którego jest zbu-
dowana oraz sposobu mocowania. Optymalizacja ta jest mo»liwa jedynie przy
dokªadnej znajomo±ci zachowania si¦ stawu, poznania zakresu i warunków jego
pracy. Znajomo±¢ napr¦»e« dziaªaj¡cych w stawie oraz na ko±¢ podczas standardo-
wych zachowa« obiektu pozwala dobra¢ materiaª i zoptymalizowa¢ ksztaªt protezy
tak, aby jej bezobsªugowa eksploatacja trwaªa jak najdªu»ej. W celu wykonania
oblicze« rozkªadu napr¦»e« na podstawie danych tomogra�cznych wykonano mo-
del stawu biodrowego. Wykonanie pomiarów tomogra�cznych umo»liwiªo zbadanie
struktury przestrzennej (niejednorodno±ci g¦sto±ci jak i anizotropii) ko±ci g¡bczastej
oraz uwzgl¦dnienie w symulacjach komputerowych. Poprawna de�nicja wªasno±ci
jest kluczowa w celu uzyskania wiarygodnych wyników oblicze«.

Na podstawie literatury odtworzono obci¡»enia, jakim poddana jest gªowa ko±ci
oraz przewidziano rozkªad napr¦»e« w wykorzystaniem metody elementów sko«czo-
nych. Obliczenia pokazaªy, »e otrzymany rozkªad kierunków gªównych jest zgodny
z hipotez¡ Wolfa oraz danymi klinicznymi.

Ponadto w wyst¡pieniu przedstawiony zostanie potencjaª komercjalizacyjny pro-
jektu w obliczu uzyskania przez Akademi¦ Górniczo-Hutnicz¡ statusu uczelni ba-
dawczej oraz rola transferu wiedzy naukowej do przemysªu i wdra»ania rozwi¡za«
innowacyjnych.

Jak obrazowa¢ metabolizm za pomoc¡ antymaterii?Sobota

10:45
Karolina Klimek
"Wydziaª Fizyki

Uniwersytet Jagiello«ski

Podczas referatu zostanie przedstawiona ogólna zasada dziaªania tomografu typu
PET (ang. positron emission tomography), pocz¡wszy od podania pacjentowi radio-
farmaceutyka, a» po otrzymanie obrazu ciaªa czªowieka. Mo»e on by¢ na przykªad
wykorzystywany przez lekarzy do diagnozy nowotworów. Zostanie zaprezentowane
tak»e, jakie udoskonalenia zostaªy wprowadzone w tomogra�e J-PET (Jagiellonian
PET). Na koniec zostan¡ przedstawione mo»liwo±ci zastosowania tomografu J-PET
oraz porównanie jego wzgl¦dem klasycznych tomografów PET.
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Metalocenowe pochodne S-trytylo-L-cysteiny jako
potencjalne ±rodki przeciwnowotworowe Sobota

11:00
Zuzanna Sroczy«ska

Wydziaª Chemii

Uniwersytet �ódzki

Kinezyny to biaªka zaliczane do biaªek motorycznych, które s¡ obecne w ko-
mórkach eukariotycznych. Dzi¦ki energii uwolnionej w wyniku hydrolizy ATP wy-
kazuj¡ zdolno±¢ do poruszania si¦ w kierunku dodatnim mikrotubul. Kinezyny w
du»ym stopniu bior¡ udziaª w procesie mitozy. Szczególn¡ uwag¦ nale»y zwróci¢
na kinzyn¦-5 (Eg5), która jest odpowiedzialna za utworzenie dwubiegunowego wrze-
ciona kariokinetycznego w prometafazie. S-trytylo-L-cysteina (STLC) jest selek-
tywnym maªocz¡steczkowym inhibitorem kinezyny-5[1]. Poprzez wi¡zanie w miejscu
allosterycznym, blokuje aktywno±¢ ATP-azy oraz indukuje wytworzenie monopolar-
nego wrzeciona mitotycznego, powoduj¡c zatrzymanie mitozy komórki. Badania nad
odpowiednio zmody�kowanymi analogami STLC daj¡ szans¦ na wykorzystanie ich
w terapii przeciwnowotworowej. W komunikacie przedstawi¦ wyniki naszych bada«
dotycz¡ce ferrocenylowych analogów S-trytylo-L-cysteiny jako metaloorganicznych
inhibitorów kinezyny-5.
[1] D. A. Skou�as, S. DeBonis, Y. Saoudi, L. Lebeau, I. Crevel, R. Cross, R. H.
Wade, D. Hackney and F. Kozielski, J. Biol. Chem. 2006, 281, 17559-17569.

Badania chromatogra�czne tiolaktonu
N-acetylohomocysteiny Sobota

11:15
Maciej Waligórski
Wydziaª Chemii

Uniwersytet �ódzki

Od wielu lat wa»nym tematem spoªecznym staªy si¦ choroby cywilizacyjne. Na-
le»¡ do nich m. in. nadci±nienie t¦tnicze i zawaª serca. Stwierdzono zwi¡zek mi¦dzy
podwy»szonym st¦»eniem homocysteiny (Hcy) i jej pochodnych m. in. tiolaktonu
homocysteiny (HTL), a wyst¦powaniem w/w chorób. Pocz¡tkowo naukowcy sku-
piali si¦ nad poznaniem chemii Hcy, jednak od niedawna ich uwag¦ skupiaj¡ równie»
jej pochodne HTL i AcHTL. Ten ostatni mo»e by¢ wykorzystywany jako lek mukoli-
tyczny oraz przy leczeniu niektórych chorób w¡troby, jednak dawkowanie i dziaªanie
uboczne tego zwi¡zku wzbudzaj¡ pewnie kontrowersje. Z tego powodu istotnym ele-
mentem jest opracowanie metody do wykrywania i oznaczania AcHTL w organizmie
czªowieka.

Zaprezentuj¦ tutaj wyniki bada« chemii AcHTL oraz prób¦ opracowania metody
umo»liwiaj¡cej oznaczanie tego zwi¡zku w próbkach biologicznych. Opracowanie
takiej metody wªa±ciwo±ci chemicznych AcHTL jest niezb¦dnym elementem przy
analizie mechanizmów jego dziaªania w organizmie czªowieka.
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Hybrydowe materiaªy gumowo-tekstylneSobota

10:45
Kamila Zgli«ska

Wydziaª Chemiczny

Politechnika �ódzka

W zwi¡zku z intensywnym rozwojem przemysªu chemicznego, wi¡»¡cym si¦ z za-
stosowaniem nowych, wcze±niej nieznanych chemikaliów, konieczne jest opracowanie
materiaªów umo»liwiaj¡cych wytworzenie zbiorników zapewniaj¡cych ich bezpieczne
przechowywanie, a tak»e odzie»y zapewniaj¡cej ochron¦ podczas pracy z nimi.

W zwi¡zku z tym, opracowane zostaªy materiaªy kompozytowe, w których wªókna
poliamidowe zostaªy powleczone cienk¡, hybrydow¡ warstw¡ dwóch polimerów: kau-
czuku butylowego (IIR) oraz kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Miaªo
to na celu wykorzystanie dobrych wªa±ciwo±ci mechanicznych kauczuku NBR oraz
dobrych wªa±ciwo±ci barierowych kauczuku IIR. Oba polimery zostaªy napeªnione
talkiem lub mik¡ oraz zostaªy zmody�kowane ciecz¡ jonow¡: chlorkiem 1-butylo-3-
metyloimidiazoliowym.

Dodatek cieczy jonowej znacz¡co wpªywa na zmniejszenie palno±ci materiaªów,
bez osªabienia ich wªa±ciwo±ci mechanicznych. Ponadto, ciecz jonowa ma pozytywny
wpªyw na dyspersj¦ skªadników w matrycy polimerowej.

Nast¦pnym etapem pracy b¦dzie zbadanie wªa±ciwo±ci oraz adhezji w wytworzo-
nych kompozytach powleczonych warstwami mieszanymi.

Zastosowanie metod spektrofotometrycznych do oceny
jako±ci wód powierzchniowych na przykªadzie analizy próbek
pobranych na terenie Nadmorskiego Parku KrajobrazowegoSobota

11:00
Katarzyna Klimsiak

Wydziaª Chemiczny

Politechnika Gda«ska

Antropogeniczne zanieczyszczenia ±rodowiska s¡ rosn¡cym problemem ekologicz-
nym. Teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego jest szczególnie nara»ony na ten
typ zanieczyszcze«, ze wzgl¦du na wysok¡ eksploatacj¦ rolnicz¡, poprzez stosowa-
nie du»ej ilo±ci nawozów sztucznych. Wa»nym aspektem jest równie» obci¡»enie
systemów sanitarnych, nieprzystosowanych dla wzrastaj¡cej nawet 4-krotnie liczby
ludno±ci w sezonie letnim, z uwagi na du»¡ atrakcyjno±¢ turystyczn¡ regionu.

Badania 40 próbek cieków wodnych, pobranych z terenu Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego, przeprowadzono latem i jesieni¡ 2019 roku, z wykorzystaniem tech-
nik spektrofotometrycznych oraz przeno±nych mierników parametrów �zykochemicz-
nych. Ocen¦ jako±ci wód uzyskano poprzez porównanie wyników z warto±ciami od-
niesienia zamieszczonymi w Rozporz¡dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 21 lipca
2016 r. w sprawie sposobu klasy�kacji stanu jednolitych cz¦±ci wód powierzchnio-
wych oraz ±rodowiskowych norm jako±ci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016
poz. 1186). Do oceny wybrano: przewodno±¢ elektrolityczn¡, odczyn pH, st¦»enie
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tlenu rozpuszczonego, zawarto±¢ ogólnego w¦gla organicznego, st¦»enie anionów or-
tofosforanowych(V), azotanowych(V), azotanowych(III), kationów amonowych oraz
chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT-Cr).

Solarigra�a - podstawy �zyczne, chemiczne i matematyczne
uzyskiwanego obrazu Sobota

11:15
Maciej Fabich

Wydziaª Chemiczny

Politechnika Gda«ska

Solarigra�a to technika fotogra�czna, dzi¦ki wykorzystaniu której mo»liwe jest
rejestrowanie ±ladów pozornej w¦drówki sªo«ca na niebie w czasie od kilku dni do
kilku lat. W celu uzyskania ekstremalnie dªugich czasów ekspozycji stosowane s¡
aparaty otworkowe z umieszczonym wewn¡trz materiaªem ±wiatªoczuªym. Uzyskany
szerokok¡tny obraz zale»y od wielu czynników, mi¦dzy innymi od ksztaªtu aparatu,
ustawienia w przestrzeni, czy orientacji obiektywu. Na skutek reakcji fotochemicznej
bezpo±rednio na materiale ±wiatªoczuªym uzyskuje si¦ fotogra�¦, bez potrzeby sto-
sowania procesu wywoªywania zdj¦cia. Solarigra�a mo»e stanowi¢ analogowy zapis
poziomu nasªonecznienia w danym punkcie pomiarowym, mo»liwe jest tak»e a po
wprowadzeniu niezb¦dnych mody�kacji zarejestrowanie tzw. analemmy, a nawet po-
zornego ruchu ksi¦»yca. Zalet¡ solarigra�i jest brak konieczno±ci wykorzystywania
chemikaliów oraz drogiej aparatury badawczej.

Czy to byª bolid? Sobota

11:30
Aleksandra Fronczak, Helena Ciechowska

Wydziaª Fizyki

Uniwersytet Warszawski

31 pa¹dziernika 2015 roku nad póªnocn¡ Polsk¡ miaª miejsce przelot oraz eksplo-
zja bolidu. Zjawisko to zarejestrowane zostaªo nie tylko poprzez fotogra�e, nagra-
nia oraz relacje ±wiadków zdarzenia. Fala d¹wi¦kowa powstaªa w wyniku eksplozji
obiektu zapisana zostaªa przez sejsmografy pasywnego eksperymentu sejsmicznego
13 BB Star oraz stacj¦ sejsmologiczn¡ w Górce Klasztornej (GKP). Na podstawie
zapisów sejsmicznych zlokalizowane zostaªo miejsce i czas eksplozji obiektu. Wy-
znaczone warto±ci, potwierdziªy hipotez¦ »e ¹ródªem zapisu sejsmicznego byª bolid,
którego miejsce eksplozji pokrywaªo si¦ z trajektori¡ wyznaczon¡ na podstawie ob-
serwacji ±wiadków oraz fotogra�i i �lmów, na których widoczny byª obiekt.
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