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Informacja Propektora ds. Badañ Naukowych

Granty Uczelniane 
Zamawiane („GUZ”)

Zgodnie z uchwa³¹ Senatu AGH w 2003 roku na granty uczelniane za-
mawiane przeznaczono 4,5% dotacji na badania w³asne. Bud¿et ten co 
roku jest ni¿szy i w 2003 roku wyniós³ 286.000 z³. Na IX konkurs „GUZ” 
wp³ynê³y 22 wnioski, na ³¹czn¹ kwotê 2.157.200 z³. Wiele z nich dotyczy³o 
zakupów aparatury i doposa¿enia laboratoriów, co zdaniem Senackiej 
Komisji ds. Badañ Naukowych, nie powinno byæ finansowane ze skrom-
nych, corocznie mniejszych funduszy na badania w³asne, a raczej z od-
pisów amortyzacyjnych, czyli funduszu zasadniczego. W wyniku postê-
powania konkursowego finansowanie w wysokoœci 294 tys. z³ przyznano 
dziesiêciu wnioskom. W dniu 24 marca 2004 odby³y siê odbiory oœmiu 
grantów. Wszystkie zosta³y pozytywnie ocenione i odebrane. Komisja od-
bioru wyró¿ni³a nastêpuj¹ce z nich:
1. „Pó³przewodnikowe detektory promieniowania rentgenowskiego 

w zastosowaniu do badañ cienkich warstw” (21.10.120.419), 
kierownik pracy: prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

2. „Adaptacja laboratorium biomateria³ów do badañ biologicznych” 
(21.21.160.997), kierownik pracy: Prof. dr hab. in¿. Stanis³aw 
B³a¿ewicz.
Poni¿ej podano szczegó³owe informacje o realizowanych w roku 2003 

Grantach Uczelnianych Zamawianych, opracowane przez Kierowników 
grantów:

Automatyczna analiza ankiet – opinii studentów 
o prowadzonych zajêciach dydaktycznych (21.10.120.424)
Kierownik projektu: dr in¿. Zbigniew Mikrut 

Ostatnio przeprowadzona ocena okresowa dzia³alnoœci pracowników 
dydaktycznych AGH, a szczególnie koniecznoœæ dokonywania „rêcznej” 
analizy tysiêcy opinii studentów o zajêciach dydaktycznych, wykaza³a po-
trzebê automatyzacji tego procesu. Zespó³ Laboratorium Biocybernetyki 
wyst¹pi³ wiêc do w³adz Uczelni z wnioskiem o przyznanie funduszy na re-
alizacjê grantu zamawianego, którego celem by³oby: 
1. przeprowadzenie badañ porównawczych w celu wyboru najefektyw-

niejszej metody przekszta³cania wype³nionych ankiet na postaæ cyfro-
w¹,

2. napisanie oprogramowania, które dokonywa³oby akwizycji i analizy an-
kiet przy minimalnym zaanga¿owaniu obs³uguj¹cego je pracownika.

Urz¹dzenia wejœciowe

W ramach prac przewidzianych w punkcie 1 zosta³y zbadane mo¿li-
woœci akwizycji obrazów ankiet przy pomocy czterech typów urz¹dzeñ 
(w nawiasach podano konkretne, testowane urz¹dzenia): 
– skanerów (Plustek OpticPro 12000T oraz Astra 4700),
– prostej kamery video z kart¹ wprowadzania obrazu 

(PixelView Play TV),
– aparatu cyfrowego (Canon Power Shot A70),
– kamery internetowej (Logitech QuickCam Pro 4000). 

W/w urz¹dzenia testowano pod k¹tem jakoœci uzyskiwanego obrazu: 
jego dynamiki (zakresów uzyskiwanych stopni szaroœci) oraz wprowadza-
nych przez optykê geometrycznych zniekszta³ceñ. Obrazy ankiet wpro-
wadzano ka¿dorazowo w stopniach szaroœci (ew. przejœciowo w trybie 
koloru), w wielkoœci zbli¿onej do standardu 640×480 pikseli. Dok³adano 
starañ, aby istotna z punktu widzenia analizy czêœæ ankiety wype³nia³a ca-
³y kadr.

Uœrednione wyniki wstêpnych eksperymentów zebrano w tabeli 1. Naj-
lepszym urz¹dzeniem okaza³ siê skaner, zarówno z punktu widzenia póŸ-
niejszej komputerowej analizy (dynamika obrazu) jak i ³atwoœci obs³ugi.

Pozosta³e urz¹dzenia mog¹ byæ uszeregowane wed³ug procentowych 
zakresów dynamiki, podanych w kolumnie 3, wed³ug zasady: im wiêkszy 
zakres dynamiki tym lepsza jakoœæ, a tym samym wiêksza przydatnoœæ 
danego urz¹dzenia. Okaza³o siê, ¿e kolejnoœæ wynikaj¹ca z tej zasady 
wspó³gra z uwagami o ³atwoœci konfiguracji, zamieszczonymi w ostatniej 
kolumnie tabeli 1. 

Tabela 1. Jakoœæ cyfrowych obrazów, pozyskanych z ró¿nych urz¹dzeñ

Urz¹dzenie
Zakres 
dynamiki

Zniekszt. 
geometr.

£atwoœæ 
konfigurowania

Interfejs 
TWAIN

skaner 82% brak bez problemów TAK

kamera + Pixel View 
Play TV

35% brak
b. trudno: 
dobór obiektywu 
i ustawienie ostroœci

NIE

aparat Canon Power 
Shot A70

47% du¿e
œrednia
(ustawiæ tryb MAKRO)

NIE

kamera internetowa 
Logitech QuickCam Pro

66% œrednie
œrednia, problemy 
z zamocowaniem 
i z ustawieniem ostroœci

TAK

Rodzaje ankiet

W Zarz¹dzeniu nr 10 JM Rektora AGH opisano tryb przeprowadzania 
okresowej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych oraz do³¹czono 
wzór dokumentu do wype³niania (razem z pytaniami i tabel¹ ocen). Na tej 
podstawie poszczególne Wydzia³y (Katedry) zaprojektowa³y i powieli³y 
swoje dokumenty. 

Zgodnie z pismem JM Rektora (z lipca 2003 r.) oko³o 40 jednostek or-
ganizacyjnych AGH przekaza³o próbki ankiet, wype³nionych w latach 
2002/2003. Ka¿da próbka zawiera³a œrednio 10 ankiet o tej samej szacie 
graficznej, lecz w ró¿ny sposób wype³nionych. Z ca³ego zbioru wybrano 
5 najbardziej ró¿ni¹cych siê zestawów, pomijaj¹c ankiety ca³kowicie nie-
zgodne z zaleceniami (np. wype³niane w sposób opisowy). Zeskanowane 
fragmenty ankiet przedstawiono na rys. 1 i oznaczono kolejnymi literami 
A–E.

Uzyskane wyniki

Po skonstruowaniu algorytmu analizy i napisaniu oprogramowania 
przetestowano jego dzia³anie na kilku-set ankietach. Wyniki dla ró¿nych 
typów ankiet i wybranych urz¹dzeñ wejœciowych przedstawia tab. 2. 

Tabela 2. Zestawienie wyników rozpoznañ [%]

seria

A B C D E œrednio

skaner 95,1 92,1 93,6 99,6 99,5 96,2

Qcam 87,1 61,4 84,7 99,4 93,6 88,0

Canon 85,7 82,9 94,4 92,9 95,7 90,6

Mintron – – 96,1 90,0 82,9 89,9

œrednio: 89,3 78,8 92,2 95,5 92,9

Z tabeli 2 wynika, ¿e najlepiej analizowane s¹ ankiety serii d i e, wpro-
wadzane do komputera przy pomocy skanera. Dla tej kombinacji 
urz¹dzenie/rodzaj ankiety osi¹gniêto skutecznoœæ rozpoznawania ponad 
99%. Podobnie wysok¹ skutecznoœæ uzyskano dla ankiet serii d wprowa-
dzanych przy pomocy kamery internetowej Qcam. 

Rys. 1. Fragmenty piêciu ró¿nych rodzajów ankiet
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Podsumowanie

Stworzony w ramach grantu program „Ankieta” umo¿liwia analizê an-
kiet dwiema metodami: 
– metod¹ nadzorowan¹ – ankiety wprowadza siê kolejno przy pomocy 

urz¹dzenia, wyposa¿onego w interfejs TWAIN lub z pliku (*.bmp, 
*.jpg), rozpoznaje i ew. koryguje wyniki i zapisuje do tekstowego pli-
ku wyjœciowego (czas wprowadzania i analizy 1 ankiety wynosi oko³o 
40 [s]),

– metod¹ wsadow¹ – okreœla siê zbiór nazw plików graficznych (*.bmp, 
*.jpg) i uruchamia tryb przetwarzania bez nadzoru (czas analizy: 1,2–
–3 [s]). Wyniki analizy s¹ automatycznie zapisywane w pliku wyjœcio-
wym.
Program testowano na komputerach pracuj¹cych pod systemami MS 

Windows 98, 2000 oraz XP. W celu zapewnienia komfortu pracy (czyli cza-
sów przetwarzania podanych wy¿ej) autorzy zalecaj¹ u¿ycie do analizy 
komputera klasy PC z procesorem 800 MHz. 

Program „Ankieta” zosta³ napisany w celu u³atwienia analizy staty-
stycznej ankiet, dokonywanej przez pracowników AGH. Mo¿na go 
otrzymaæ w formie skompresowanego pliku (zip), zawieraj¹cego pro-
gram oraz opis u¿ytkowania, po wys³aniu e-maila na adres kierownika 
projektu: zibi@agh.edu.pl. Na ten sam adres proszê kierowaæ uwagi 
o programie.

Wykonawcy grantu dziêkuj¹ Osobom, które odpowiedzia³y na apel JM 
Rektora i przekaza³y próbki ankiet do badañ. 

dr in¿. Zbigniew Mikrut

Ocena zajêæ dydaktycznych w AGH z u¿yciem technik WWW 
(21.10.130.282)
Kierownik pracy: dr in¿. Marian Banaœ

Zgodnie z zarz¹dzeniem 10/2002 JM Rektora AGH w sprawie przepro-
wadzenia okresowej oceny pracowników, co pewien czas ka¿dy z pra-
cowników musi poddaæ siê procedurze oceny przez studentów prowa-
dzonych zajêæ dydaktycznych.

Ocena ta jest realizowana poprzez wype³nianie przez studentów pa-
pierowych ankiet. 

Forma papierowych ankiet ma kilka niedoskona³oœci:
– pojedyncza ankieta to pojedyncza kartka papieru, jedna na jedn¹ oce-

nê (studenta), w skali uczelni mo¿e to daæ kilkadziesi¹t tysiêcy kar-
tek,

– ankieta jest fizycznie wype³niana przez studenta (nazwa przedmiotu, 
nazwisko prowadz¹cego), na ankiecie pozostaje wiele odrêcznie pi-
sanych s³ów, mo¿liwe jest wiêc odtworzenie to¿samoœci respondenta 
poprzez sprawdzenie charakteru pisma,

– ankiety wype³niane s¹ w trakcie zajêæ, w ci¹gu krótkiego czasu, nie 
gwarantuj¹c w pe³ni komfortowych warunków respondentowi (anoni-
mowoœæ).
Proces ankietyzacji zajêæ dydaktycznych mo¿na usprawniæ wykorzy-

stuj¹c do tego celu mo¿liwoœci, jakie daje wspó³czesny stan techniki in-
formatycznej w zakresie oprogramowana dynamicznych stron WWW.

Obecnie ka¿dy student Akademii Górniczo-Hutnicznej ma mo¿liwoœæ 
skorzystania z dostêpu do Internetu (jeœli nie w akademiku, to w trakcie 
zajêæ w pracowniach komputerowych lub te¿ korzystaj¹c z ogólnodo-
stêpnych komputerów, b¹dŸ to w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH, 
b¹dŸ te¿ np. w budynku B-2 – WIMiR). W ramach tego dostêpu na pewno 
jest mo¿liwoœæ przegl¹dania stron WWW. 

Ankietyzacjê mo¿na usprawniæ, rezygnuj¹c z papierowej formy ankiet, 
na rzecz systemu informatycznego, w którym student móg³by wybraæ 
przedmiot do oceny oraz dokonaæ w³aœciwej oceny zajêæ. 

Taki w³asnie system stanowi przedmiot realizowanego w 2003 roku 
Grantu Uczelnianego Zamawianego pt: „e-Ankieta. System internetowej 
obs³ugi ankietyzacji zajêæ dydaktycznych przez studentów”.

Aby móc tworzyæ póŸniej zestawienia wyników dla poszczególnych 
przedmiotów, prowadz¹cych oraz jednostek, oraz aby nie dopuœciæ do 
nadu¿yæ (wype³niania ankiet przez jedn¹ osobê lub te¿ wielokrotnego wy-
pe³niania tej samej ankiety) stworzono bazê pracowników, jednostek or-
ganizacyjnych Akademii (wydzia³ów, katedr i zak³adów). To pracownik 
(po zweryfikowaniu to¿samoœci) zak³ada zapotrzebowanie na wykonanie 
ankiety tycz¹cej wybranego przedmiotu dla wybranej iloœci studentów. 

Otrzymuje zestaw kodów jednorazowych, które losowo rozdaje wœród stu-
dentów. Student w dogodnych dla siebie warunkach autoryzuje siê w sys-
temie za pomoc¹ kodu jednorazowego i dokonuje oceny przedmiotu.

Tak pomyœlany sposób ankietyzacji szereg u³atwieñ w stosunku do 
sposobu tradycyjnego (papierowego):
– rezygnuj¹c z formy papierowej uzyskujemy znaczne oszczêdnoœci na 

wykonaniu ogromnych iloœci kopii ankiet,
– rozdaj¹c studentom kody dostêpu oraz nie wymagaj¹c wype³nienia 

ankiety natychmiast, zapewniamy im pe³n¹ anonimowoœæ,
– opracowanie wyników jest wykonywane przez system z domyœlnym 

przes³aniem ich za pomoc¹ e-maila do pracownika,
– przyporz¹dkowuj¹c oceniane przedmioty pracownikom, a przez to jed-

nostkom organizacyjnym pozwalamy na ³atwe uzyskanie informacji 
o wynikach dydaktyki w odniesieniu do pracownika, zak³adu lub kate-
dry oraz globalnie uczelni.
System zbudowano w powszechnie stosowan¹ (w tego typu syste-

mach) technologiê LAMP, sk³adaj¹c¹ siê z nastêpuj¹cych sk³adników:
– Linux, jako system operacyjny,
– Apache, jako serwer WWW,
– MySQL, jako serwer bazy danych,
– PHP, jako procesor dynamicznych stron WWW.

Wszystkie te sk³adniki s¹ rozwi¹zaniami Open Source, co implikuje 
wa¿ny fakt: nie ma koniecznoœci ponoszenia ¿adnych op³at za u¿ycie 
oprogramowania wykorzystanego przy budowie i dzia³aniu systemu.

System ankietyzacji dzia³a w dwu odmiennych trybach:
– trybie ankietyzacji, przeznaczonym dla studentów. Dostêp do niego 

jest realizowany poprzez stronê WWW spod adresu:
http://www.sodas.agh.edu.pl

– trybie zarz¹dzania ankietami (trybie pracownika). Dostêp do niego 
jest realizowany poprzez stronê WWW spod adresu:
https://www.sodas.agh.edu.pl/admin
Pracownik, chc¹cy korzystaæ z systemu powinien otworzyæ stronê 

WWW systemu w trybie zarz¹dzania ankietami (trybie pracownika). Po 
pomyœlnej autoryzacji w systemie (zalogowaniu) ma dostêp do panelu, 
w którym mo¿e zak³adaæ ankiety, drukowaæ zestaw kodów jednorazo-
wych do ankiet, œledziæ na bie¿¹co przebieg wype³niania w³asnych ankiet 
itp…

Prawie wszyscy obecni pracownicy dydaktyczni AGH maj¹ za³o¿one 
konta w systemie, ich nazwa pokrywa siê z nazw¹ konta z serwera galaxy. 
System zarz¹dza kontami i has³ami w elastyczny sposób (jest mo¿liwe 
np. wys³anie maila z przypomnieniem has³a do systemu).

System zosta³ przetestowany przez Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿y-
nierii Œrodowiska w semestrze zimowym roku akadem. 2003/2004, uzy-
skuj¹c pozytywn¹ opiniê w³adz Wydzia³u.

dr in¿. Marian Banaœ

Pó³przewodnikowe detektory promieniowania rentgenowskiego 
w zastosowaniu do badañ cienkich warstw (21.10.120.419)
Kierownik pracy: prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

W Katedrze Elektroniki AGH w zespole naukowym prof. Tomasza Sto-
bieckiego wytwarzane s¹ cienkowarstwowe nanostruktury magnetyczne, 
znajduj¹ce zastosowanie w pamiêciach masowych i operacyjnych kom-
puterów i najró¿niejszego typu sensorach. Tego rodzaju struktury cienko-
warstwowe wymagaj¹ bardzo dok³adnej i szybkiej charakteryzacji struk-
turalnej przeprowadzanej za pomoc¹ dyfrakcji rentgenowskiej.

Opracowany w zespole naukowym prof. W³adys³awa D¹browskiego, 
z Wydzia³u Fizyki i Techniki J¹drowej, modu³ krzemowego paskowego de-
tektora pozycjo-czu³ego zosta³ zastosowany w uk³adzie detekcji dyfrakto-
metru rentgenowskiego X-Pert MPD firmy Philips. Pomiary testowe prze-
prowadzono na ró¿nych próbkach cienkowarstwowych (metalicznych 
i pó³przewodnikowych), charakteryzuj¹cych siê ma³¹ objêtoœci¹ materia³u 
(o gruboœciach kilku nanometrów) jak równie¿ na próbkach litych.

Otrzymano wysok¹ wydajnoœæ, wysok¹ energetyczn¹ i k¹tow¹ zdol-
noœæ rozdzielcz¹ oraz stukrotnie krótszy czas pomiaru w porównaniu 
z klasycznym licznikiem proporcjonalnym. Opracowano nowe metody 
pomiarów dyfraktometrycznych oraz charakterystycznego promieniowa-
nia rentgenowskiego do badañ nanostruktur struktur cienkowarstwowych 
wytwarzanych na potrzeby elektroniki i fizyki struktur niskowymiarowych. 
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Wyniki badañ zosta³y opublikowane w czasopismach o zasiêgu miêdzy-
narodowym, jak równie¿ zaprezentowane na konferencjach miêdzynaro-
dowych.
– T. Stobiecki et ul. – Silicon Strip Detector Applied to X-Ray Diffraction 

of Thin Films and Superlattices, paper was presented at XTOP2002, 
10–14 Sept., Grenoble France

– W. D¹browski et al. – Integrated readout of silicon strip detectors for 
position sensitive measurements of X-rays, Nuclear. Instruments and 
Methods in Physics ResearchA512 (2003), 213

– A. Ziêba et al. – 128-channel silicon strip detector installed at a powder 
diffractometer, Materials Science Forum vols. 443–444 (2004), 175
W ramach uczelnianego grantu zamawianego (GUZ) powiêkszono 

wyposa¿enie dyfraktometru X-Pert MPD o analizator wielokana³owy flu-
orescencyjnego promieniowania charakterystycznego do badania sk³adu 
cienkich warstw.

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Adaptacja laboratorium biomateria³ów do badañ biologicznych 
(21.21.160.997)
Kierownik pracy: Prof. dr hab. in¿. Stanis³aw B³a¿ewicz

Celem projektu by³o dostosowanie istniej¹cego laboratorium che-
micznego w Katedrze Biomateria³ów, Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej 
i Ceramiki dla potrzeb badañ i zajêæ dydaktycznych w zakresie materia-
³ów dla medycyny, w szczególnoœci dostosowanie laboratorium do pro-
wadzenia badañ biologicznych.. Prowadzenie takich badañ jest mo¿liwe 
w laboratorium, które wyposa¿one jest w specjalistyczna aparaturê po-
miarow¹ i komory z kontrolowan¹ atmosfer¹. W Katedrze Biomateria³ów, 
Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej i Ceramiki prowadzi siê badania adhezji 
komórek, na powierzchniach tworzyw kompozytowych, stosowanych 
w medycynie. 

W ramach niniejszego grantu zosta³y zakupione dwa nastêpuj¹ce 
urz¹dzenia:
1. Aparat UHQ PS, firmy ELGA Lab Water (Vivendi Water System)
2. Komora laminarna Mikrofil firmy KARSTULAN METALLI OY

Aparat UHQPs s³u¿y do produkcji ultra-czystej wody, natomiast komo-
ra jest przeznaczona do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeñ py³o-
wych i mikrobiologicznych. Urz¹dzenia te, wraz z istniej¹cymi ju¿ w Kate-
drze, pozwalaj¹ na prowadzenie w naszej Katedrze prac zwi¹zanych 
z preparatyk¹ i przygotowaniem do badañ mikroskopowych próbek bio-
materia³ów z posianymi na nich komórkami .

Analizuj¹c obrazy mikroskopowe materia³ów z utrwalonymi na ich po-
wierzchni komórkami mo¿na wykazaæ, które z parametrów powierzchni 
wp³ywaj¹ na biozgodnoœæ materia³ów z komórkami kostnymi, a jakie de-
cyduj¹ o biozgodnoœci z komórkami tkanki miêkkiej. 

Zakupione dwa urz¹dzenia pozwoli³y na realizacjê pracy wykonywanej 
w ramach badañ w³asnych pt. „Chemiczna metoda utrwalania komórek 
na powierzchni biomateria³ów”. 

Praca dotyczy³a oceny prze¿ywalnoœci komórek, poziomu wydzielane-
go przez nie kolagenu lub poziomu cytokin pozapalnych w kontakcie 
z tworzywem implantacyjnym.

Badania adhezji komórek do powierzchni w³óknistych tworzyw kom-
pozytowych s¹ drog¹ do wytworzenia szeregu biozgodnych implantów 
przeznaczonych do leczenia tkanek i narz¹dów. Zakupione urz¹dzenia 
pozwol¹ rozwin¹æ w najbli¿szym czasie badania biologiczne w zakresie 
tzw. in¿ynierii tkanek. Jest to nowa dziedzina badawcza, œciœle zwi¹zana 
z biomateria³ami, zajmuj¹ca siê hodowl¹ komórek i tkanek w warunkach 
in vitro i badaniem oddzia³ywania komórek z powierzchni¹ biomateria³u. 
Tego rodzaju badania pozwalaj¹ na uzyskiwanie danych niezbêdnych 
w projektowaniu i wytwarzaniu nowych rodzajów materia³ów s³u¿¹cych do 
leczenia tkanek i narz¹dów.

prof. dr hab. in¿. Stanis³aw B³a¿ewicz

Analizy w mikroobszarze: mikroanalizator rentgenowski ARL 
SEMQ (21.10.140.48)
Kierownik pracy: prof. dr hab. in¿. Adam Piestrzyñski

Mikroanalizator rentgenowski typu ARL SEMQ jest urz¹dzeniem wyko-
rzystywanym do iloœciowej analizy chemicznej w mikroobszarze jednego 
mikrometra. Jest to urz¹dzenie unikalne. Wed³ug uzyskanych informacji, 

jest to obecnie jedno z nielicznych w AGH, czynnych urz¹dzeñ tego typu, 
wykonuj¹ce analizy z wykorzystaniem dyspersji fali (WDS). W posiadaniu 
Zak³adu Z³ó¿ Rud i Soli znajduj¹ siê dwa komplety wzorców, ka¿dy zawie-
ra od 25–30 standardów wykorzystywanych w analityce, oraz system so-
ftware do obliczania poprawek ZAF i rejestracji wyników. S¹ to g³ównie 
wzorce metaliczne Fe, Cr, Ti, Cu, Co, Ni, Mo, Mn, Pb, Zn, Sn, W, Au, Ag, 
Pd, Pt, Te, Sb, As, Se, S oraz Si, Al., Mg i K. Wzorce zosta³y wykonane 
w Zak³adzie, z materia³u dostarczonego przez firmê MERZ Elektronik 
Gmbh. Zainstalowany system software JAMWIN jest równie¿ produktem 
w/w Firmy. 

Mikroanalizator rentgenowski jest urz¹dzeniem analitycznym wysokiej 
klasy. Wykonywane s¹ przy jego pomocy bie¿¹ce badania naukowe, ba-
dania do prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych oraz badania 
statutowe i badania w³asne. W roku 2003 wykonano ju¿ analizy, które za-
mieszczono w publikacjach pracowników i doktorantów Zak³adu. Mikro-
analizator s³u¿y równie¿ do celów dydaktycznych.

prof. dr hab. in¿. Adam Piestrzyñski 

Projekt i wykonanie minifrezarki sterowanej numerycznie dla 
celów dydaktycznych (21.10.130.289)
Kierownik pracy: dr in¿. Stanis³aw Krawczyk

Wykonywana w ramach grantu uczelnianego nr 21.10.130.289 mini 
frezarka sterowana numerycznie jest oryginaln¹ konstrukcj¹ zaprojekto-
wan¹ i wytworzon¹ przez studentów w ramach dzia³alnoœci Ko³a Nauko-
wego „MECHANIKÓW”. Dofinansowanie Uczelni pozwoli³o na zakup 
podstawowych podzespo³ów w postaci silników krokowych, œrub tocz-
nych oraz sterowników. Pozosta³e elementy konstrukcyjne zosta³y wyko-
nane w Laboratorium Obróbki Ubytkowej Katedry Wytrzyma³oœci i Tech-
nologii Maszyn WIMiR. Mini frezarka przeznaczona jest do dzia³alnoœci 
dydaktycznej z zakresu programowania OSN. Ponadto bêdzie wykorzy-
stywana w ramach badañ w³asnych Katedry obejmuj¹cych pomiary do-
k³adnoœci pozycjonowania pod zmiennymi obci¹¿eniami. Frezarka i jej 
mo¿liwoœci technologiczne by³y prezentowane na XVI Sesji Naukowej stu-
dentów pionu Hutniczego w maju 2004 roku.

dr in¿. Stanis³aw Krawczyk

Ocena stanu technicznego oraz za³o¿enia ekspozycji muzealnej 
zespo³u wielkopiecowego w Starachowicach (21.10.110.413)
Kierownik pracy: dr in¿. Ireneusz Suliga

Projekt dotyczy³ zabytkowego Zespo³u Wielkopiecowego na terenie 
Muzeum Przyrody i Techniki. Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Staracho-
wicach. Celem projektu by³o zgromadzenie i usystematyzowanie doku-
mentacji technologicznej, opis stanu technicznego poszczególnych ci¹-
gów technologicznych Zespo³u oraz opracowanie koncepcji ich ekspozy-
cji muzealnej. 

W okresie realizacji projektu opisano stan obiektu, okreœlono formy 
ekspozycji muzealnej Zespo³u, utworzono bazê dokumentacyjn¹ obiek-
tów Zespo³u, zorganizowano 3 konferencje naukowe. Do osi¹gniêæ pro-
jektu mo¿na zaliczyæ zainspirowanie grupy naukowców studiami na temat 
historii i dziedzictwa przemys³owego rejonu Starachowic oraz stworzenie 
im mo¿liwoœci prezentacji i publikacji wyników prac w niezwykle aktualnej 
problematyce ochrony dziedzictwa przemys³owego. 

W pracach uczestniczyli studenci z Kó³ Naukowych, a wymiernym re-
zultatem ich prac by³o wytyczenie œcie¿ek dydaktycznych na terenie Ze-
spo³u i uporz¹dkowanie archiwaliów. 
Opublikowano 3 tomy Materia³ów Konferencyjnych, w tym prace:
– Suliga I., Karbowniczek M., Stachura R., Sadowski A.: Stan techniczny 

Zespo³u Wielkopiecowego i zakres prac przygotowawczych do ekspo-
zycji w: Tradycje i perspektywy Zespo³u Wielkopiecowego w Staracho-
wicach, Starachowice, 8–9 czerwca 2001, s. 47–58;

– Suliga I., Karbowniczek M., Sadowski A., Stachura R.: Technologia 
wielkopiecowa w zak³adzie starachowickim w 2. po³owie XIX wieku, w: 
Starachowicki zak³ad wielkopiecowy z programu inwestycyjnego Banku 
Polskiego.1841–1901–2001, Starachowice, 8 czerwca 2002, s. 51–56;

– Suliga I., Holewiñski M.: Zak³ady Górnicze Starachowickie. Wydzia³ 
Wielkiego Pieca w latach 1921–1923, w zapiskach sta¿ysty Stanis³awa 
Holewiñskiego, w: Z dziejów przemys³u starachowickiego. Ludzie i ich 
dokonania, Starachowice, 6 czerwca 2003. s. 30–39,
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stanowi¹ce oryginalny dorobek zespo³u naukowego z AGH z zakresu hi-
storii przemys³u hutniczego.

Projekt umo¿liwi³ powrót po wieloletniej przerwie do badañ naukowych 
nad histori¹ hutnictwa. Pozwoli³ te¿ na humanizacjê oferty dydaktycznej 
dla studentów Wydzia³u Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej, uwra¿liwiaj¹c 
ich na problematykê ochrony dziedzictwa przemys³owego

dr in¿. Ireneusz Suliga

Bogactwo i bieda – postawy, opinie, zachowania (badania 
w œrodowisku studentów AGH) (21.10.430.50)
Kierownik pracy: dr Robert Borkowski

W ramach projektu przeprowadzono badania ankietowe oraz wydano 
ksi¹¿k¹ „Bogactwo i bieda (próba refleksji humanistycznej)”. Badano sy-
tuacjê materialn¹ studentów, ich aspiracje, stosunek do ludzi bogatych 
i biednych oraz postrzeganie ³adu spo³ecznego.

Na pytanie o Ÿród³a biedy wskazywano najczêœciej trwa³oœæ wzorów 
kulturowych (32,3% – bez wzglêdu na ustrój Polska jest krajem niespra-
wiedliwoœci). Co czwarty respondent (23,3%) stwierdza, ¿e bieda w Pol-
sce jest spuœcizn¹ po komunizmie, w którym rzekomo nie istnia³a. Tyle 
samo pytanych (23%) jest przeciwnego zdania, ¿e bieda jest efektem 
wprowadzenia w Polsce drapie¿nego kapitalizmu, a nieznacznie mniej 
(19,5%) uwa¿a, ¿e bieda jest wynikiem zapóŸnienia cywilizacyjnego i ni-
skiego poziomu wykszta³cenia. W odpowiedzi na pytanie o wizjê swej 
przysz³oœci po uzyskaniu dyplomu uczelni technicznej prawie dwie trzecie 

studentów (59,8%) nie ma zdania na ten temat. Co trzeci (29,2%) jest na-
stawiony optymistycznie i stwierdza, ¿e jego sytuacja ulegnie polepsze-
niu.

Zwraca uwagê asymetria pogl¹dów: wiêkszy odsetek uwa¿a, ¿e dzie-
dziczona jest bieda, a mniejszy, ¿e dziedziczone jest bogactwo, wiêkszy 
odsetek uwa¿a, ¿e przypadek przyczynia siê do powstawania maj¹tku, 
a mniejszy, ¿e przypadek przes¹dza o biedzie, znacznie wiêkszy odsetek 
uwa¿a, ¿e efektem w³asnej postawy mo¿e byæ bogactwo, natomiast kil-
kakrotnie mniej uwa¿a, ¿e cz³owiek ponosi osobiœcie odpowiedzialnoœæ 
za swoje z³e po³o¿enie. 

Ponad po³owa respondentów planuje lub marzy o zakupie urz¹dzeñ 
technicznych. Na pierwszym miejscu wymieniano komputer oraz hardwa-
re (19%), na drugim samochód (18,8%), a na trzecim sprzêt RTV. Tylko 
2,5% wskazywa³o rozmaite kursy (nauka jêzyka, prawo jazdy, kurs pilota 
wycieczek), a 1,5% zakup ksi¹¿ek i pomocy naukowych. 

Wiêkszoœæ uwa¿a, ¿e Polska jest krajem „niesprawiedliwoœci, wyzysku 
i etyki drapie¿nego kapitalizmu”, czêœæ, ¿e „nie jest gorzej ni¿ w innych 
krajach Europy”, a niezwykle niski odsetek (0,6%) uzna³, ¿e Polska jest 
krajem „sprawiedliwoœci spo³ecznej, solidarnoœci i etyki chrzeœcijañ-
skiej”.

Zwraca uwagê problem czêœci studentów I roku z okreœleniem nazwy 
swojego wydzia³u, na którym studiuj¹ (mylenie pojêæ: wydzia³ – kierunek 
studiów – specjalnoœæ).

dr Robert Borkowski

Efektami badañ naukowych 
pracowników szkó³ wy¿szych s¹ 
na ogó³ publikacje naukowe. W go-
spodarce rynkowej co najmniej 
równie wa¿nym i równie docenia-
nym wynikiem prac naukowo-ba-
dawczych pracowników wy¿szych 
szkó³ technicznych powinny byæ 
uzyskane i wdro¿one w praktyce 
patenty i zg³oszone do ochrony 
oraz utrzymywane w tajemnicy 
(udostêpniane odp³atnie) rozwi¹-
zania typu know-how. Te przedmio-
ty „prawa w³asnoœci przemys³owej” 
i „prawa autorskiego” mog¹ byæ 
znacz¹cym Ÿród³em przychodów 
„œrodków pozabud¿etowych”, a 
tak¿e powinny „dawaæ” pracê pol-
skim robotnikom i in¿ynierom. 
Wdro¿one patenty i rozwi¹zania 
know-how s¹ tak¿e uwzglêdniane 
w ocenach „zewnêtrznych” efek-
tów pracy Uczelni.

W 2003 roku Prezes Rady Mini-
strów RP nada³ AGH „Honorow¹ 
Odznakê za zas³ugi dla wynalaz-
czoœci”. W 2003 i 2004 roku zosta-
³y, miêdzy innymi, nagrodzone 
i wyró¿nione rozwi¹zania:
 – ruchome belki odbojowe wraz 

z ciernymi uk³adami awaryjnego 
hamowania naczyñ wyci¹go-
wych,

 – wyk³adziny modar®,
które s¹ w³asnoœci¹ Akademii Gór-
niczo-Hutniczej.

Ruchome belki odbojowe 
wspó³pracuj¹ce z ciernymi uk³ada-
mi do awaryjnego hamowania na-

czyñ górniczych wyci¹gów szybo-
wych (chronione kilkoma patenta-
mi polskimi, patentem europejskim 
i 2. rozwi¹zaniami typu know-how) 
zosta³y wyró¿nione w 2003 roku 
Nagrod¹ Premiera RP – oraz z³o-
tym medalem na 52 Œwiatowych 
Targach Wynalazczoœci, Badañ 
Naukowych i Nowych Technologii 
Brussel EUREKA 2003 – a w 2004 
roku dyplomem Ministra Nauki.

Rozwi¹zania te zosta³y ju¿ 
wdro¿one w kilkudziesiêciu szy-
bach w Polsce, Francji i Republice 
Czeskiej, wp³ywaj¹c w istotny spo-
sób na wzrost bezpieczeñstwa 
górniczych wyci¹gów szybowych 
oraz obni¿enie kosztów budowy 
lub/i modernizacji wyci¹gów szy-
bowych (od kilkuset tysiêcy do kil-
kunastu milionów z³otych na jedno 
urz¹dzenie). Wykonawc¹ ww. roz-
wi¹zañ s¹ miêdzy innymi 2. polskie 
firmy tj. SADEX z Rybnika, która in-
staluje te urz¹dzenia w czeskich 
kopalniach i COAL-BUD z Olkusza. 
Ka¿da z tych firm zatrudnia po kil-
kadziesi¹t osób.

Wyk³adziny modar®, chronione 
kilkoma polskimi patentami, zosta-
³y wyró¿nione srebrnym medalem 
na 52 Œwiatowych Targach Wyna-
lazczoœci, Badañ Naukowych i No-
wych Technologii Brussel EUREKA 
2003 – rys. 4 a w 2004 roku dyplo-
mem Ministra Nauki.

Wyk³adziny modar® s¹ produ-
kowane seryjnie w kilku odmia-
nach (Modar R3/Mz, Modar R5/Kk, 

Modar R7/Wz) przez Spó³dziel-
niê Pracy Chemiczno-Wytwórcz¹ 
SPOIWO w Radomiu. S¹ stosowa-
ne jako wyk³adziny kó³ i bêbnów 
pêdnych, kó³ kieruj¹cych, ko³owro-
tów ciernych itd. Charakteryzuj¹ 
siê bardzo dobrymi w³aœciwoœcia-
mi fizykomechanicznymi. „Opano-
wa³y” ponad 90% krajowego rynku. 
Kupowane s¹ równie¿ przez takie 
œwiatowe firmy jak: ABB, Garaven-
ta, Doppelmayr® i inne firmy. Ich 
cena jest o co najmniej kilkadzie-
si¹t procent ni¿sza od wyk³adzin 
importowanych o tych samych lub 
nawet gorszych w³aœciwoœciach. 
Spó³dzielnia produkuj¹ca te wyk³a-
dziny zatrudnia oko³o 70 osób.

Opisane 2. Rozwi¹zania, po-
chodz¹ce z AGH, zosta³y tak¿e wy-
ró¿nione w 2004 roku na XI Gie³-
dzie Polskich Wynalazków Wyró¿-
nionych na Œwiatowych Wysta-
wach (1–6 marca 2004 r.), Nagro-
d¹ (pucharem) Ministra Nauki za 
miêdzynarodowe osi¹gniêcia wy-
nalazcze.

Józef Hansel

Twórczoœæ wynalazcza AGH


