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Some methods of theoretical modeling of physical properties of pure 
and doped with transition metal ions functional materials 
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Introduction 

 
 For a long time, unusual properties of crystals with transition metal and rare earth 
ions have been fascinating physicists and chemists as a non-exhausting source of   
unsolved puzzles and enigmas, understanding and explanation of which advances our 
knowledge about matter, helps developing new technologies and gives an esthetic 
satisfaction to the researchers. An enormous potential of these compounds as new 
materials has become evident and is not questioned. Applictions in different fields are 
now established, such as new laser materials, infrared to visible up conversion mate-
rials, systems involving photoredox processes for solar energy conversion, new    
photovoltaic devices, phosphorescent sensors, in particular electroluminescent       
devices, etc.  
 All these applications are based on the possibility to add some impurities – other 
chemical elements – to a crystal lattice. Even a small amount of impurity ions, intro-
duced into the crystal either artificially or naturally, can change drastically its optical 
properties. A classic example is that one of corundum, or aluminum oxide Al2O3. If it 
is chemically „pure”, it appears to be either colorless or greyish crystal. But if it con-
tains a small (about few percent) contribution of chromium ions, corundum changes 
its color to pink or red, and it becomes a precious stone ruby. If, on the contrary, there 
are not chromium but titanium and iron additions, the color of corundum is changed 
to blue and it becomes another precious stone, blue sapphire. 
 The ability of different materials to absorb and emit light as well as the potetial 
for possible applications are directly related to the properties of the electronic ground 
state and the lower-lying excited states of a particular ion in a particular host matrix. 
It took scientists quite long time to arrive at this conclusion. Thus, the four well-
known sharp lines of hydrogen atom in the visible spectral range were a mystery until 
J.J. Balmer in 1885 suggested an empirical equation, which allowed to calculate the 
wavelengths of those lines. But an explanation (not a simple description!) should 
have waited until E. Rutherford and N. Bohr in early XX century developed  a plane-
tary model of an atom, which eventually led to creation of quantum mechanics –  
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a special branch of physics aimed at the proper description of small objects –
molecules, atoms, electrons. 
 An enormous step towards understanding and modeling of optical properties of 
impurities in crystals was advanced by H. Bethe, when he wrote an article „Splitting 
of Terms in Crystals” [1]. In this paper he laid down the foundations of the modern 
crystal field theory; besides, he has given a concise explanation of how the group 
theory can be applied to the analysis of spectra of impurity ions in crystal field of  
various symmetry. The further developments in the crystal field theory are linked 
with the names of J.H. Van Vleck, S. Sugano, Y. Tanabe, D.J. Newman etc. 
 Those factors, which affect the impurity ion energy level scheme, are as follows: 
i) electrical charges of the impurity ion and host lattice ions, ii) interionic separations, 
iii) coordination number (number of the nearest neighboring ions around impurity), 
symmetry of an environment around impurity etc. In the next section we review 
briefly the main ideas underlying the quantitative theory of crystal field. 
 
Basic foundations of the crystal field theory 
 
 From the quantum mechanical point of view, the energy levels � of an impurity 
ion with unfilled electron shell, in no relativistic case, can be represented as the solu-
tions of the following Schrödinger equation: 
 �∑ �� ���	∆
 � ����
���
�� � ����
��Ψ � EΨ                         (1) 

 

where: � ���	∆
 is the kinetic energy of the i-th electron with mass �, ����
� is the 

potential energy of the i-th electron in the electrostatic field created by the impurity 
ion’s nucleus and its remaining electrons and  
 �������� � � ∑ ����� ����!���"�#$��                                          (2) 

 
is the potential energy of the i-th electron of impurity ion in the electrostatic field 
created by crystal lattice ions with charges %$ (in units of the proton charge) with the 

position vectors  ���$ & ����
� is the crystal field operator. The summation in Eq. (1) is 
carried over all electrons in the impurity ion’s unfilled shell, and the summation in 
Eq. (2) is extended over N ions of crystal lattice. Eq. (2) is usually solved using the 

perturbation theory, i.e. assuming that  �������� ' ∑ �� ���	∆
 � ����
���
�� . 

The wave functions of the free ion LS-terms (which, actually, are linear combinations 
of the one-electron wave functions; L and S stand for the orbital and spin momenta of 
a particular multielectron state, respectively) can be taken as the first approximation, 
and effects of a small perturbation produced by a crystal field on these free-ion states 
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will be considered. The matrix elements of the crystal field should be calculated on 
the wave functions Ψ�, Ψ�′ of free ion as follows:  
 ��,�′ � )Ψ� +�����Ψ�′,-                                         (3) 
 
Integration in the last equation is carried over all spatial coordinates -. The main 
question now is how to evaluate the integral in Eq. (3). To this end, it is convenient to 
expand the perturbation operator ����� in terms of the spherical harmonics: 
 ����� � ∑ ����� ����!����#$�� � %.� ∑ ∑ /01/2134 56�78� ∑ 97	:, ;�97	     + <:$ , ;$=7	�!7∞7�>#$��   (4) 

 
Here ?@ and ?A are the smallest and the greatest of r (electron coordinate) and Rj (dis-
tance between the central ion and surrounding point charges), :, ;� and <:$ , ;$= are 

the spherical angular coordinates corresponding to ��� and  ���$ B � 1, … , E�, respec-
tively. At first, it may seem that Eq. (4) does not make the calculation procedure easi-
er at all, although in fact the introduced simplifications are enormous. Although the 
summation in Eq. (4) is from F � 0 to F � ∞ (thus implying an infinite number of 
terms), many terms are vanishing. First of all we note that the matrix elements from 
Eq. (3) are proportional to the following integrals from the product of three spherical 
functions 

 ��,�′~ ) ) 9I4�4:, ;�+97	:, ;�9I��′:, ;�JKL:,:,;6>�6>                (5) 
 

with quantum numbers M� and M� being different in general. This integral can be ex-
pressed in terms of the Wigner 3j-symbols: 
 N N 9I4	4+�6

>
6

> 97	9I�	�JKL:,;,: � 

�1�	4O�I48���78���I�8��56 PM� F M�0 0 0 Q R M� F M���� � ��S                 (6) 

 
 The following conditions should be fulfilled in order to make the integral in  
Eq. (6) non-zero: i) 0 T F T M� � M��; ii) k takes only even values from the above 
specified interval. That is why, for our case of d-electrons only the values k = 0, 2, 4 
should be considered (if, for example, the atoms with f electrons are analyzed, only 
terms with k = 0, 2, 4, 6 would be non-zero). 
 Thus, the crystal field potential can be expressed in terms of the spherical har-
monics, and the coefficients of such a combination depend on the positions and 
charges of ions of crystal lattice. To summarize the above-given mathematcal deriva-
tions, we mention here that nowadays it is already a common practice to express the 
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energy levels of ions with an unfilled electron shell in a crystal field as the eigenva-
lues of the following crystal field Hamiltonian: 

 U � ∑ ∑ VW7XW7W7�!W�IW�>                                          (7) 
 
where XW7 are the linear combinations of irreducible tensor operators acting on the 
angular parts of the impurity ion wave functions. 
 It is instructive to note that the second order contribution (with k = 2) vanishes if 
the surrounding ions form an ideal octahedron, tetrahedron, or cube (such a situation 
is said to represent a cubic crystal field case). However, the second order contribution 
is not zero in all other cases. Generally speaking, the maximal number of the non-
zero terms in Eq. (7) can be 14 and 27 for the d and f electrons, respectively. The 
term with k = 0 in Eq. (7) is a constant, which does not depend on the electron coor-
dinates and appears in the same manner in all matrix elements. It does not have any 
influence on the overall energy level scheme other than a simultaneous shift of all 
energy levels and, therefore, can be omitted without any lack of generality. 
 It should be pointed out that several definitions and normalizations of operators XW7 can be found in the literature [2]. To be consistent, in what follows, we shall use 
the Stevens’ normalization [3]. The VW7 entries in Eq. (7) are the crystal field parame-
ters (CFP) containing all information about the geometrical structure around impurity 
center. 
 There are two different (actually, opposite) ways of determination of the VW7 val-
ues. The first one is to extract their values from fitting the calculated energy levels to 
the experimentally deduced ones. Such a method is merely a mathematical approach; 
it is based on the non-linear least square fitting procedures. Nevertheless, in this case 
one has, first of all, to assume the symmetry of a considered impurity center to identi-
fy which CFP are not zero and are then allowed to vary freely. The final set of the 
CFP obtained as a result of the fitting procedure may be not unique, since it is always 
possible to be trapped in a local minimum for minimization, which may lead to  
a wrong crystal field parameterization and, finally, not proper description of the    
impurity ion energy levels. 
 The second method is based on a direct calculation of the CFP values using the 
crystal structure data (using as few fitting parameters as possible). Then the calcu-
lated CFP are used to diagonalize the crystal field Hamiltonian and compare the ob-
tained energy levels with the experimental spectra. This is more physically based ap-
proach, since no initial assumptions about the symmetry of an impurity center are 
needed, and the calculations start from the available crystal structure data. A small 
number of the fitting parameters allow for meaningful treatment of the symmetry  
effects on the impurity ion energy level scheme and comparison of the CFP sets for 
different ions/different crystals. One of the first methods of this kind was the super-
position model (SM) of crystal field [4, 5]. This model is based on the assumptions 
that only the nearest neighbors (ligands) determine the crystal field around an impuri-
ty ion and interaction between each ligand and impurity is axial-symmetric. The 
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number of the SM parameters is 4 for 3d ions and 6 for 4f ions. For further details of 
this model, the reader can look into many original publications [6]. 
 A further development of the SM was proposed by B.Z. Malkin [7]. He suggested 
representing the CFP VW7 as a sum of two terms: 

 VW7 � VW,Y7 � VW,Z7                                                (8) 
 
The first contribution is due to the electrostatic interaction between optical electrons 
of an impurity ion and ions of crystal lattice (which are considered as the point 
charges located at the crystal lattice sites, without taking into account their electron 
structure), and the second one is proportional to the overlap of the wave functions of 
an impurity ion and ligands. This term takes into account all effects of the covalent 
bond formation and exchange interaction. Inclusion of these effects significantly im-
proves an agreement between the calculated and experimentally observed energy le-
vels. The expression for calculating the first contribution to the total CFP in the case 
of a 3d-ion is as follows: 
 VW,Y7 � �[W7.�\?W] ∑ -
 _̂1`",a"�b"_34
                                   (9) 

 
 The sums are carried out over lattice ions denoted by i with charges -
, c
 , :
 , ;
are the spherical coordinates of the i-th ion of crystal lattice in the system of 
reference centered at the impurity ion. The averaged values \?W] of p-th power of the 
impurity ion electrons coordinate can be either found in the literature, or calculated 
numerically using the corresponding ions’ wave functions. The values of the numeri-
cal factors [W7 and expressions for the polynomials �W7 can be all found in the original 
paper [7]. The second term in Eq. (8) can be calculated as follows:  
 VW,Z7 � [W7.� ��W8��d ∑ <eZfJ�
� � egfh�
� � iWe6fπ�
�= _̂1`",a"�b"
        (10) 

 
 The overlap integrals between d-functions of the central ion and p- and  
s-functions of the ligands are denoted by fj, fg, f6 (they correspond to the following 
integrals (in the kM�|M′�′m notation): fJ� � k,0|J0m, fh� � k,0|n0m,  fo� � k,1|n1m. The ej, eg, e6 entries are dimensionless adjustable parameters of 
the model, which are determined from the positions of the first three absorption 
bands. Very often they can be assumed to be equal to each other: ej � eg =  e6 � e 
(in this case only the first absorption band is required to determine the value of G), 
and in this paper we use this simplified model. The numerical factor iW in the case of 
d-electrons is i� � 1 and i5 � � 4 3⁄ . 
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 The operators XW7 are the Stevens homogeneous spherical polynomials and are 

expressed in terms of the spherical operators sW7 � O 56�W8� 9W7 (9W7 are the spherical 

functions) as follows: 
 XW7 � �t_1 %W7                                                 (11) 

 
and %W7 are the real tesseral harmonics 

 

%W7 � u sW!7 � �1�7sW7, F v 0sW7 , F � 0�K<sW!7 � �1�7sW7=, F w 0x                              (12) 

 
 As we have already mentioned, the maximum number of terms in Eq. (7) is 14 for 
d-ions, and 27 for f-ions (in this case 13 terms with p = 6 are added). However, the 
number of non-zero CFP can be reduced significantly if the symmetry of the consi-
dered complex is high enough. Thus, in the case of perfect cubic symmetry only two 
parameters survive in Eq. (7): V5> and V55 � 5V5>. This significantly simplifies diago-
nalization of the crystal field Hamiltonian, which can even be done analytically in 
many cases.  
 The exchange charge model can be also successfully applied not only to the anal-
ysis of the energy levels and absorption spectra of 3d ions in crystals, but to the esti-
mations of the parameters of the electron-vibrational interaction and probabilities of 
the non-radiative transitions as well [8, 9]. The exchange charge model also has been 
successfully used for description of the spectra of rare-earth ions in crystals [10-12]. 
More examples related to 3d ions can be found in a recently published book [13]. 

 
Density functional theory 
 
 The crystal field theory, although capable of calculating impurity ions energy  
levels (as will be shown below), can not get a handle on proper description of the 
energetic band structure of solids. This can be efficiently managed by the density 
functional theory (DFT), which is a widely used branch of quantum-chemical me-
thods which is based on Hohenberg-Kohn theorems [14, 15]. 
 In a simplistic form the first theorem states that the ground state energy from the 
Schrödinger equation is a unique functional of the electron density: 

 z�� � 2 ∑ ψ
+��ψ
��#
��                                      (13) 
 

which is expressed in terms of the one-electron wave functions ψ
��. The pre-
multiplier of 2 appears in front of the summation sign because of the electron’s spin. 
Another way of stating the same theorem is to say that the ground-state electron   
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density uniquely determines all properties of a ground state, including its energy and 
wave function. An essential result of this theorem is that it allows to reduce finding 
solution of the Schrödinger equation with 3N variables to simply finding a suitable 
function of three spatial variable, which describe the electron density distribution, and 
which then, by virtue of the first Hohenberg-Kohn theorem, will provide exact      
description of the system’s ground state. 
 At the same time, the first Hohenberg-Kohn theorem postulating existence of the 
electron density functional says nothing about what this functional looks like. This is 
the second Hohenberg-Kohn theorem, which gives a key to the choice of the electron 
density functional: the electron density that minimizes the energy of the overall    
functional is the true electron density corresponding to the full solution of the 
Schrödinger equation.  
 If the „true” functional were known, the electron density could be varied until 
reaching the energy minimum. This variational principle forms the key stone of     
application of these two theorems. The energy functional can be written as: 

 �|ψ
} � �7�~��|ψ
} � ���|ψ
}                                (14) 
 

where ψ
 is the one-electron wave function, the first term in the right-hand side 
represents all “known” terms containing the kinetic and potential energies of all elec-
trons and nuclei in the considered system, and all everything else is hidden in the 
second term of the right-hand side, also known as the exchange-correlation function-
al.  
 Kohn and Sham have shown that the right electron density can be found by solv-
ing a set of the one-electron equations, each of which involves only one electron and 
is very similar to the Schrödinger equation: 
 �� ���	∆� � ��� � ���� � ������ψ
�� � �
ψ
��               (15) 

 
with: 

 ���� � .� ) ��′�|�!�′| ,��′                                       (16) 

 
being the Hartree potential. It describes the Coulomb repulsion between that electron 
which is considered in one of the Kohn-Sham equations and the total electron density 
defined by all electrons in the system. It also incorporates the so-called self-
interaction, because the considered electron also contributes to the formation of the 
total electron density. Therefore, it describes, in other words, the Coulomb interaction 
between the electron and itself, which is an unphysical interaction, of course. The 
correction for such an unphysical interaction is also included into the exchange-
correlation potential �����, which is defined as the functional derivative of the    
exchange-correlation energy: 
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 ����� � ����������                                              (17) 

 
 Here the functional derivative (which, strictly speaking, is not equal to the func-
tions’s derivative) is shown by symbol δ. 
 It can be seen that the electron density z�� enters the Hartree potential. At the 
same time, it is a key-variable to determine the exchange-correlation potential �����. To find an exit from this locked circle, the following algorithm is applied: 

1) An initial (trial) electron density z�� is defined. It can be a “good guess” or an 
already known density for a similar system. 

2) The Kohn-Sham equations are solved with this trial density to find the single-
electron wave functions ψ
��. 

3) The electron density z�� is calculated with those ψ
��.   
4) The calculated in step 3 electron density is compared with that one used in step 

1. If these two densities are identical, the ground state electron density is found 
and it can be used to calculate the total energy of a system etc. If these two 
densities are different, than the trial density should be updated and the whole 
procedure is repeated until the difference between the two electron densities 
from two consecutive iteration procedures will not exceed an earlier chosen 
accuracy limit. 

After we have “set the stage” by having shortly described the basic foundations of the 
crystal field theory and DFT, we continue with several examples of application of 
these calculating techniques to some real physical systems. 
 
Example of application of the exchange charge model: Mn 5+ ions in Li3PO4, 
Ca2PO4Cl and Sr5(PO4)3Cl crystals 
 
 Crystals doped with transition metal ions having 3d2 external electronic configu-
ration, V3+, Cr4+, Mn5+, Fe6+, etc., are of interest for applications as solid-state laser 
active media [13]. These ions usually lie in sites having tetrahedral oxygen coordina-
tion either with low (V3+, Cr4+) or strong (Mn5+, Fe6+) crystal field. In the former case 
the broadband emission from the 3T2 state in the near infrared spectral region is     
attractive for tunable laser application, whereas in the latter the emission from the 1E 
level consists mainly of a sharp feature suitable for laser action only in some favour-
able host lattices. The analysis of the energy level structure of these dopants in suit-
able hosts is then important in order to assess their perspective applications. In this 
section we show how the exchange charge model can be applied to the comparative 
analysis of the low temperature absorption spectra of the Mn5+ ion in Li3PO4, 
Ca2PO4Cl and Sr5(PO4)3Cl crystals [16]. Using the exchange charge model, as       
described in section 2, we calculated the crystal field parameters acting on the Mn5+ 
ions in all chosen hosts and the Mn5+ energy levels, which were compared with the 
experimental absorption spectra shown in Figs. 1-3.  
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 The main message which can be taken from Figs. 1-3 is that all peaks in the expe-
rimental absorption spectra (solid lines) can be given an exact assignment in terms of 
the Mn5+ energy levels split in the tetrahedral crystal field. All notations in the figures 
are standard ones in the crystal field theory and are based on the irreducible represen-
tations of the Td point group. Without going into fine details of the performed calcu-
lations, we note that the experimentally observed maxima of absorption are in very 
good agreement with the calculated Mn5+ energy levels. Moreover, the structure of 
the absorption peaks is perfectly accounted for by the low-symmetry splitting of the 
orbitally degenerated states of manganese ions. Comparison of the calculated split-
tings of the 3T1 states at about 16000-18000 cm-1 allowed to find the following trend 
of symmetry lowering of the MnO4 units: Li3PO4 (highest symmetry − smallest split-
ting) → Sr5(PO4)3Cl (intermediate case − intermediate splitting) → Ca2PO4Cl (lowest 
symmetry − highest splitting). Such a behavior was found to be in line with increase 
of the second rank crystal field invariants in the same direction. The performed calcu-
lations together with low-temperature spectroscopic studies of these three materials 
helped remove some earlier existing ambiguities in interpretation of their optical 
spectra [16]. 
 
 

 
 

Fig. 1. 10 K unpolarized absorption spectrum of Li3PO4:Mn5+. The calculated Mn5+ energy  
levels are shown by vertical lines. 

 

Li 3PO4:Mn5+ 
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Fig. 2. 10 K polarized absorption spectrum of Sr5(PO4)3Cl:Mn5+. The calculated Mn5+ energy  

levels are represented as vertical lines. 
 

 
 

Fig. 3. 10 K polarized absorption spectrum of Ca2PO4Cl:Mn5+. The calculated Mn5+ energy  
levels are shown by vertical lines. 

 

Sr5(PO4)3Cl:Mn5+ 

Ca2PO4Cl:Mn5+ 
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Example of ab initio analysis of the optical and elastic properties of crystals: 
ZnWO 4, CdWO4 and transition metal monocarbides 
 
 First-principles calculations of the structural, electronic, optical and elastic prop-
erties of crystals become now an indispensable tool for search for new materials and 
careful explanation of the properties of already existing ones.  
 In particular, recently we have studied in details two technologically important 
crystals − CdWO4 and ZnWO4 − which are used as scintillator materials [17]. The 
calculations were performed using the CASTEP module [18] of the Materials Studio 
package; all the necessary details can be found in the above-cited paper. As an illu-
stration of the obtained results, we show here the calculated band structures of both 
materials (Fig. 4), obtained by employing the general gradient approximation (GGA) 
and local density approximation (LDA). 
 As seen from Fig. 2, electronic states exhibit considerable dispersion, to a larger 
extent in the conduction band (CB) and to a smaller extent in the valence band (VB), 
which is indicative of significant anisotropy of the effective masses of the charge car-
riers (and thus electric conductivity) in both crystals along various directions in the  
k-space. The lowest part of the CB in CdWO4 consists of the tungsten 5d, whereas 
the cadmium 5s states contribute to its upper part. The oxygen 2p states are mixed 
with the Cd and W states and thus can be also seen in the CB. The lowest part of the 
VB is composed of the well-localized Cd 4d states. The W 5d and O 2p states form 
the top part of the VB.  
 In ZnWO4 the CB displays two clearly separated sub-bands. The lower one (from 
~ 5 to 6 eV) is basically due to the W 5d states, while the upper one (from 7 to 11 eV) 
is formed by the Zn 4s states. A small contribution originating from the O 2p states 
hybridized with the metal states can be also traced down in the CB. The Zn 3d states 
are spread over the whole VB, with a well-pronounced maximum at about -5 eV. The 
oxygen 2p states form the upper part of the VB along with the W 5d states slightly 
contributing to the VB due to the hybridization effects.  
 An experimental verification of the calculated electronic structure comes from the 
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Fig. 5 shows the comparison between the 
theoretical DOS diagrams obtained in the present work and experimental XPS spectra 
[19]. 
 The low-energy XPS peak at about 1 eV in Fig. 5 is mainly due to the O 2p states 
in both crystals. A minor contribution of the Zn 3d states to this peak is noticeable in 
ZnWO4, while the contribution the Cd 4d states at this energy is substantially smaller 
in CdWO4. The contributions of the W 5d states applied only to the lowest XPS 
peaks and were considered practically identical for CdWO4 and ZnWO4 [19].     
However, they are different in our case. The presence of the W 5d states in the lowest 
XPS peak is non-negligible in CdWO4, whereas in ZnWO4, they mainly contribute to 
the second XPS peak at about 5 eV. This second, most intensive peak located at about  
6 eV in CdWO4 and 5 eV in ZnWO4 is mainly due to the Cd 4d (Zn 3d) states,       
respectively. 
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 The third experimental XPS peak at about 16-17 eV is basically due to the oxy-
gen 2s states, with a smaller but still distinct contribution from the W 5d states due to 
the hybridization of the latter with the O states. So, these calculations of electronic 
properties allowed to explain completely the experimental XPS spectra. 
 

 
 

 
 

Fig. 4. Band structures calculated for CdWO4 (a) and ZnWO4 (b). The LDA and GGA results  
are shown by the solid and dashed lines, respectively. 
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Fig. 5. Comparison of experimental XPS spectra [19] and partial density of states (DOS)  
diagrams for CdWO4 and ZnWO4. 
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Fig. 6. Directional dependence of the Young’s moduli for ScN, TiN, VN, CrN, ZrN and NbN. The 

GGA results were used for plotting all surfaces and cross-sections. The axes units are GPa. 
 

 Another important application of the ab initio calculations is an analysis of the 
elastic properties of solids. As an illustration of such consideration, we show in Fig. 6 
the three-dimensional visualisation of the Young’s moduli in six transition metal 
monocarbides: TiC, VC, CrC, NbC, MoC, and HfC [20]. These materials have 
unique combination of high hardness, high melting point and conductivity, which 
makes them to be suitable for many technological applications, i.e. coating, corrosion 
resistance on machine tooling etc. The meaning of these figures is as follows: the   
distance from the center of those figures to the surface is equal to the Young’s 
modulus along a chosen direction in a crystal lattice. 
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 The main conclusion which can be drawn up from the shown figures is as        
follows: all compounds are elastically anisotropic; in other words, they react in dif-
ferent ways to the stresses applied along different directions. In particular, CrC exhi-
bits remarkable anisotropy: it is a very hard material if the stress is applied along the 
crystallographic axis, and turns out to be fragile if the stress is applied along any oth-
er direction. Such a circumstance undoubtedly imposes certain limitations to the use 
of CrC as a coating material, for example, or as a part of machines and rotating tools. 

 
Combination of semi-empirical and ab initio methods of analysis of optical 
properties of doped crystals: ZnAl2S4:Co2+ crystals 

 
 ZnAl2S4 is a „classical” representative of a large group of spinel crystals. Its 
structure is such that it can be easily doped with transition metal ions. In particular, 
Co2+ ions can occupy the Zn2+ sites, surrounded by four sulfur ions. 
 We performed a combined analysis (employing the exchange charge model of 
crystal field and CASTEP module of Materials Studio) of the spectroscopic proper-
ties of ZnAl2S4:Co2+ [21]. The main results of these studies are summarized in Figs. 7 
and 8. 
 As Fig. 7 shows, the CASTEP calculated absorption spectrum reproduces well 
the basic features of the experimental spectrum. In addition, the calculated (using the 
exchange charge model) energy levels of trivalent vanadium are in very good agree-
ment with positions of the experimental absorption bands maxima.  
 

 
Fig. 7. Comparison between the experimental (solid line), ab initio calculated (dashed line)  

absorption spectra of ZnAl2S4:Co2+ and calculated (crystal field theory, vertical lines)  
energy levels of Co2+. 
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Fig. 8. The calculated band structure of ZnAl2S4 with superimposed energy levels of Co2+ ions. 
 

 Finally, combination of the ab initio calculated electronic structure with the re-
sults of the vanadium energy levels calculations allows to draw the complete energy 
level structure of ZnAl2S4:Co2+ (Fig. 8), which includes the host’s band structure and 
impurity energy levels superimposed onto it. The key result here is that the position 
of the lowest energy level of Co2+ impurity in the ZnAl2S4 band gap was established 
to be located at about 0.5 eV above the top of the valence band. 
 
Conclusions 

 
 We have shown several examples of how the semi-empirical crystal field analy-
sis, based on the exchange charge model of crystal field, and DFT-based first prin-
ciples calculations of the structural, electronic, optical and elastic properties can be 
combined together to gain a complementary picture of the physical properties of crys-
tals doped with the transition metal and rare earth ions. An interested reader is kindly 
advised to read the articles cited in the list of references. 
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Streszczenie 
 
 W pracy przybliżone zostało zagadnienie soczewek wewnątrzgałkowych oraz ich 
zastosowanie, jako implanty przy zabiegach usunięcia zaćmy. Wskazano na promie-
niowanie UV, jako czynnik wywołujący zaćmę oraz dokonano charakterystyki tego 
czynnika. W dalszej części porównane zostało kilka modeli soczewek wewnątrzgał-
kowych różnych producentów. Porównania dokonano pod względem podstawowych 
własności geometrycznych zastosowanych układów optycznych oraz pod względem 
wykorzystanych materiałów. W podsumowaniu wskazano na zasadność rozpoczęcia 
badań materiałowych, mających na celu wykazanie różnic w budowie powierzchni 
materiałów hydrofobowych oraz hydrofilnych, a także wykazanie zmian struktural-
nych materiału ze względu na działanie czynników zewnętrznych i wpływ tych zmian 
na własności optyczne materiału. 
 
Wprowadzenie 
 
 Oko, będące jednym z elementów narządu wzroku, jest bardzo złożonym orga-
nem, umożliwiającym odbieranie bodźców zewnętrznych w postaci fal elektromagne-
tycznych. Gałka oczna wraz z nerwem wzrokowym, stanowią część narządu wzroku 
odpowiedzialną za skupianie światła i przetwarzanie go na sygnał możliwy do odbio-
ru przez ośrodkowy układ nerwowy [1, 2]. Sama gałka stanowi także pewną ochronę 
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie ultrafiole-
towe [3]. Czynnik ten może powodować uszkodzenia narządu wzroku, a zwłaszcza 
soczewki, która skupia światło na receptorach znajdujących się na siatkówce w tylnej 
części oka. Zmętnienie soczewki w wyniku przemian wywołanych ultrafioletem 
skutkuje brakiem przezroczystości soczewki, przez co promienie nie mogą zostać 
skupione na siatkówce, a w efekcie nie może powstać obraz. W celu wyeliminowania 
takiej przypadłości stosuje się zabieg usunięcia zmętniałej soczewki. Brak naturalnej 
soczewki, oprócz niezdolności oka do skupiania światła na siatkówce, skutkuje rów-
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nież zbyt dużą transmisją światła niebieskiego i UV w kierunku plamki żółtej, co 
może powodować powstanie w jej obrębie patologicznych zmian w budowie tkanek 
[4]. 
 Aby możliwe było przywrócenie wzroku dla oka bez naturalnej soczewki, stosuje 
się zabieg wszczepienia sztucznego implantu przypominającego usuniętą strukturę. 
Naprzeciw zapotrzebowaniom w tym zakresie chirurgii okulistycznej wychodzi dział 
inżynierii materiałowej zajmujący się biomateriałami. Materiały takie muszą wyka-
zywać biokompatybilność ze strukturami tkanek otaczającymi implant. W literaturze 
można spotkać podział biokompatybilności na biokompatybilność naczyniówkową 
(tęczówkową) oraz torebkową [5, 6]. W pierwszym przypadku ocenia się stopień  
reakcji tkanek na wprowadzenie ciała obcego, jakim jest implant. Do powstania stanu 
zapalnego dochodzi w przednich strukturach oka, gdzie podczas zabiegu wszczepie-
nia sztucznej soczewki ma miejsce załamanie bariery krew-płyn komory soczewki, 
co powoduje wniknięcie do torebki soczewki przeciwciał inicjujących reakcję zapal-
ną. Drugi rodzaj biokompatybilności wiąże się z możliwością namnażania się na  
powierzchni implantu komórek torebki soczewkowej, co prowadzi do zmętnienia tyl-
nej powierzchni implantu oraz obkurczenia się torebki w jej przedniej części. Wyżej 
wymienione procesy skutkują pojawieniem się wtórnej zaćmy i pogorszeniem widze-
nia. 
 Aby uzyskać jak najmniejszy stopień występowania reakcji zapalnych i wtórnej 
zaćmy największy nacisk kładzie się na produkcję materiałów wysoce biokompaty-
bilnych. Początki zastosowania soczewek wewnątrzgałkowych sięgają końca lat  
40-tych XX wieku, kiedy to w Wielkiej Brytanii sir Harold Ridley wszczepił pierw-
szą soczewkę z materiału na bazie polimetakrylanu metylu. Ridley wybrał PMMA 
dzięki zaobserwowaniu braku reakcji zapalnych w oku na ten materiał [6-8], który 
przez długi okres potem był jedynym materiałem stosowanym do produkcji soczewek 
wewnątrzgałkowych. Rozwój nauki o biomateriałach dostarczył w końcu nowych 
rozwiązań, w większym stopniu spełniających wymagania kliniczne co do materiału,  
z jakiego zbudowana jest soczewka. Wprowadzenie miękkich, elastycznych materia-
łów pozwoliło zmniejszyć ingerencję skalpela chirurgicznego w struktury zewnętrzne 
oka, a zastosowanie materiałów mających większe powinowactwo do tkanek torebki 
soczewki spowodowało wzrost biokompatybilności implantów [5, 6]. W chwili obec-
nej wpływ rodzaju materiału na reakcję tkanek wewnętrznych oka wydaje się być już 
poznany i trwają badania nad udoskonaleniem parametrów optycznych uzyskiwanych 
implantów. 
 
Wpływ promieniowania ultrafioletowego na narząd wzroku 
 
 Promieniowanie ultrafioletowe (ang. UltraViolet Radiation − UVR), będące 
składnikiem widma promieniowania słonecznego, jest niewątpliwie jednym 
z czynników wpływających na zdrowie człowieka. Wśród skutków nadmiernej    
ekspozycji na promienie UV można rozróżnić między innymi oparzenia słoneczne, 
nowotwory skóry czy immunosupresję [9, 10]. Szkodliwość promieniowania nadfio-
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letowego została także wykazana przy tworzeniu się uszkodzeń narządu wzroku,   
takich jak zaćma czy ślepota śnieżna (keratitis), w badaniach przeprowadzonych na 
zwierzętach [11, 12]. 
 W całkowitym spektrum fal elektromagnetycznych, UV zawiera się pomiędzy 
promieniowaniem widzialnym a promieniowaniem X w zakresie 10-400 nm. W tak 
szerokim zakresie można wyróżnić kilka podzakresów UV: skrajny UV (10-120 nm), 
daleki UV (120-200), pośredni UV (200-300 nm) i bliski UV (300-400 nm). Powyż-
szy podział odnosi się do zastosowań spektroskopowych. Podział ze względu na 
skutki biologiczne, jakie wywołuje ultrafiolet zawiera zakresy: UV-C (100-280 nm), 
UV-B (280-315 nm), UV-A (315-400 nm) [13-15]. Należy dodać, że im krótsza dłu-
gość fali promieniowania ultrafioletowego tym bardziej szkodliwe staje się ono dla 
organizmów żywych. W całkowitym widmie promieniowania słonecznego, jakie do-
ciera do atmosfery ziemskiej, UV stanowi jedynie 9% całkowitego promieniowania 
[16]. Ze względu na absorpcję wysokoenergetycznego UV przez tlen oraz ozon za-
warte w atmosferze [10], do powierzchni ziemi dociera jedynie 5% pierwotnego 
promieniowania ultrafioletowego [15]. W promieniowaniu nadfioletowym docierają-
cym do powierzchni ziemi można wyróżnić jedynie UV-A oraz UV-B, charakteryzu-
jące się długościami fal z zakresu 310-400 nm [10]. Z tego wynika, że tylko część 
UV-B oraz całe promieniowanie UV-A przechodzi przez atmosferę. Faktyczna ilość 
promieniowania nadfioletowego docierająca do powierzchni ziemi zależy od szeregu 
innych czynników, wśród których można wyróżnić wysokość nad poziomem morza, 
szerokość geograficzną, porę dnia, porę roku, które mają związek z intensywnością 
promieniowania, a także zachmurzenie oraz zanieczyszczenia powietrza, które mają 
zdolność pochłaniania ultrafioletu [9, 15]. Powyższe czynniki mają również wpływ 
na procentową zawartość poszczególnych rodzajów promieniowania UV docierają-
cego do ziemi. Dla przykładu można podać, że dla letniego, słonecznego dnia na sze-
rokości geograficznej 40° N zawartość ta wynosi 97% UV-A i 3% UV-B [11], z kolei 
na szerokości 52° N dla tych samych warunków odpowiednio 96.5% oraz 3.5% [3]. 
Zależność ilości promieniowania ultrafioletowego sięgającego powierzchni ziemi od 
szerokości geograficznej oraz wysokości nad poziomem morza znajduje także od-
zwierciedlenie w dawkach absorbowanych przez skórę człowieka. W tabeli 1 przed-
stawione zostały dawki roczne otrzymane na skórę przez osoby przebywające więk-
szość dnia na zewnątrz budynków, zamieszkujące różne obszary kuli ziemskiej. 
 To właśnie promieniowania UV-A oraz UV-B mają wpływ na występowanie 
skutków biologicznych w organizamch żywych, jednak sposób w jaki oba rodzaje 
promieniowania oddziałują z materią organiczną jest odmienny, ponieważ UV-A od-
działuje pośrednio na nici DNA, przez produkcję wolnych rodników i form reaktyw-
nych, natomiast UV-B może bezpośrednio prowadzić do zniszczenia nici w zakresie 
długości fal 300-310 nm [16]. Również oddziaływanie na poziomie komórkowym 
prowadzi do powstania odmiennych mechanizmów naprawczych w komórkach [15]. 
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Tabela 1. Dawka roczna promieniowania UV przypadająca na skórę, dla osób przebywających 
większość dnia na zewnątrz budynków. Wartości przybliżone [9]. 
 

Państwo Miasto 
Szerokość 

geogr. 
Wysokość 
n.p.m. [km] 

Dawka roczna 
[J/m2] 

USA 
Tallahassee 30.4° N < 0.1 60500 

El Paso 31.8° N 1.194 75500 
Mauna Loa 19.5° N 3.38 140000 

Polska Belsk Duży 51.8° N < 0.1 30400 

Szwajcaria Davos 46.8° N 1.58 48700 

Australia 
Melbourne 37.8° S 0.114 87300 

Darwin 12.4° S 0 167500 
 
 Przy ustalaniu dawki pochłoniętej przez skórę należy wziąć pod uwagę fakt, że 
dawki te będą się różniły dla osób przebywających większość dnia na zewnątrz bu-
dynku oraz dla osób przebywających większość dnia wewnątrz budynków. Szacuje 
się, że dla pierwszej grupy osób dawka skórna wynosi 10% całkowitej dawki absor-
bowanej na powierzchni ziemi, natomiast dla drugiej grupy jedynie 3% [9]. Jeżeli 
chodzi o dawkę absorbowaną przez oko, to sprawa dodatkowo się komplikuje. Oko 
ze względu na swoje anatomiczne predyspozycje oraz umiejscowienie absorbuje 
mniej promieniowania ultrafioletowego niż skóra. Ze względu na możliwość zmniej-
szenia powierzchni ekspozycji przez mrużenie oka, całkowita dawka padająca na ro-
gówkę może zostać zredukowana nawet do 5%. Ze względu na złożoność budowy 
gałki ocznej pasmo absorpcji UV przez soczewkę przypada na zakres 300-360 nm 
[3], co zostało przedstawione na rys. 1. Jak dowodzą tego badania, tworzenie się za-
ćmy jest możliwe dla długości fali powyżej 310 nm [12]. 
 Z powyższego opisu widać jak bardzo istotnym czynnikiem szkodliwym wobec 
soczewki gałkowej może być promieniowania ultrafioletowe. Ważna z tego powodu 
staje się ochrona przed nadmierną ekspozycją narządu wzroku przed tym czynnikiem, 
który może prowadzić do zaburzenia poprawnego widzenia. Warto także zauważyć, 
że UV może mieć niekorzystny wpływ na strukturę sztucznych soczewek wewnątrz-
gałkowych i należy zwrócić uwagę na możliwość występowania zjawiska fotodegra-
dacji materiału, z którego wykonane są implanty. 
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Rys. 1. Schemat przedstawiający absorpcję promieniowania UV  

przez poszczególne struktury oka [3]. 
 
Geometria soczewek wewnątrzgałkowych 
 
 Soczewki wewnątrzgałkowe to implanty, przed którymi stawiane są bardzo wy-
sokie wymagania pod względem biokompatybilności, łatwości w implantacji oraz, co 
najważniejsze, zapewnienia odpowiednich własności optycznych. Biokompatybilność 
ma związek z czasem eksploatacji soczewki, łatwość implantacji jest zależna od wła-
sności mechanicznych materiału, natomiast jego własności optyczne, które mają za 
zadanie przywrócić proces dobrego widzenia, są połączone zarówno z geometrią 
układu optycznego jak i rodzajem materiału. Obecnie w sprzedaży można znaleźć 
wiele rodzajów soczewek wewnątrzgałkowych, charakteryzujących się różnymi wła-
ściwościami fizycznymi i materiałowymi, które w praktyce mają podwyższyć zarów-
no biokompatybilność implantów jak i komfort pacjenta przez skorygowanie aberra-
cji układu optycznego oka. W tabeli 2 zestawiono kilka modeli soczewek dostarcza-
nych przez trzech różnych producentów wraz z ich podstawowymi własnościami  
fizycznymi podanymi przez producentów. 
 W zestawieniu porównano soczewki wewnątrzgałkowe firm Oculentis, Alcon 
oraz Human Optics. Wymiary soczewek są zbliżone do siebie i zawierają się 
w zakresach 6-7 mm średnicy części optycznej i 11-14 mm całkowitej średnicy wraz 
z haptykami. Wymiary części optycznej są więc podobne do wymiarów soczewki 
naturalnej, która wynosi w przybliżeniu 5 mm [17]. Soczewka ludzka posiada kształt 
dwuwypukłego krążka i takie też w większości są soczewki sztuczne. Dodatkowo 
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w ofertach pojawiają się także modele o kształcie płasko-wklęsłym i wypukło-
wklęsłym. 
 Najważniejszym parametrem soczewek wewnątrzgałkowych jest ich zdolność 
skupiająca, która charakteryzuje powierzchnię załamującą promienie na tę  
powierzchnię padające. Parametr ten jest odwrotnie proporcjonalny do promienia 
krzywizny powierzchni optycznej oraz zależy od współczynników załamania dwóch 
sąsiadujących ośrodków. 
 Przyjmując soczewkę wewnątrzgałkową za soczewkę grubą, zależność opisującą 
zdolność łamiącą można wyliczyć w sposób przedstawiony w poniższym wzorze: 
 

Φ� � Φ� � Φ� � ��Φ�Φ�                                       (1) 

 
gdzie d oznacza grubość soczewki, n − współczynnik załamania materiału soczewki, 
natomiast Φ� i Φ� oznaczają zdolności skupiające obydwu powierzchni soczewki. 
Powyższa formuła jest tzw. zdolnością właściwą układu optycznego. Do obliczania 
mocy soczewki wewnątrzgałkowej stosuje się w praktyce formułę SRK (formuła 
Sandersa, Retzlaffa, Krafta), będącą metodą regresji. Formułę tego typu można zapi-
sać następująco [7]: 
 

Φ��� � � � 0.9[ � 2.5�                                        (2) 
 
gdzie stała � jest współczynnikiem zależnym od ułożenia soczewki w oku i jej kon-
strukcji (podawana jest przez producenta), [ oznacza moc optyczną rogówki pocho-
dzącą z badania keratometrii, a � jest długością osiową gałki ocznej w mm. Wyżej 
wymieniona formuła jest stosowana dla „normalnych” wymiarów oka. Dla bardziej 
odbiegających od normy rozmiarów gałki ocznej stosuje się formułę SRKII, która 
uwzględnia zmianę w zdefiniowaniu współczynnika �. Formuła SRKII jest dana 
wzorem [7]: 
 

Φ��� � �� � 0.9[ � 2.5�                                       (3) 
 
gdzie: 
 �� � � � 3       ,M�   � w 20.0 �� �� � � � 2       ,M�   20.0 �� T � w 21.0 �� �� � � � 1       ,M�   21.0 �� T � w 22.0 �� �� � �               ,M�   22.0 �� T � w 24.5 �� �� � � � 0.5    ,M�   � � 24.5 ��  

 
 Z zestawionych soczewek wewnątrzgałkowych widać, że produkowane są        
zarówno soczewki skupiające o dodatniej mocy optycznej, jak i rozpraszające o mocy 
ujemnej. Zdolność skupiająca soczewek wewnątrzgałkowych zawiera się w przedzia-
le od -10.0 D do 36.0 D. Wyjątek stanowią tutaj soczewki produkowane przez  
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Human Optics, model Aspira aA, które są wytwarzane ze zdolnością skupiającą    
sięgającą nawet 50.0 D. 
 Każdy układ optyczny może posiadać wady polegające na deformowaniu obrazu 
zwane aberracjami. Również w ludzkim oku dochodzi do tego typu niekorzytnych 
efektów, wśród których szczególne znaczenie mają aberracja sferyczna i astygma-
tyzm. Aberracje sferyczne polegają na większym załamaniu przez układ optyczny 
promieni bardziej oddalonych od osi optycznej układu. Skutkiem tej aberracji jest 
spadek ostrości widzenia. Korekta tej wady za pomocą soczewek sferycznych jest 
możliwa i uzyskuje się lepsze efekty przy zastosowaniu soczewki o dobrze dopaso-
wanym współczynniku kształtu �, który można otrzymać z następującej zależności: 
 � � �8�′�!�′                                                     (4) 

 
gdzie s jest promieniem krzywizny przedniej powierzchni soczewki, z kolei s′ jest 
promieniem krzywizny tylnej powierzchni soczewki. Okazuje się, że parametr � � �0.5 dla dwuwypukłych soczewek sferycznych z mniejszym promieniem krzy-
wizny tylnej powierzchni daje najmniejsze aberracje sferyczne [7]. 
 Ponieważ aberracje sferyczne oka dotyczą głównie rogówki, zatem minimalizo-
wanie ich przez soczewki sferyczne nie jest możliwe. Soczewki sferyczne można  
jedynie skonstruować w taki sposób by same nie dawały za dużego wkładu do aber-
racji całkowitej. Innym rozwiązaniem, stosowanym w celu wyeliminowania aberracji   
sferycznej rogówki, są soczewki asferyczne. Przez odpowiednią modyfikację        
powierzchni załamującej, otrzymuje się soczewki, które mogą zredukować w znacz-
nym stopniu aberracje sferyczne tego typu [7]. 
 Astygmatyzm oka jest z kolei eliminowany przez zastosowanie soczewek torycz-
nych. Aberracja tego typu polega na różnym ogniskowaniu promieni przechodzących 
w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach, co w efekcie daje brak ostrości   
obrazu w niektórych obszarach pola widzenia. Przyczyną tej wady jest niesymetrycz-
na budowa rogówki. Jak się okazuje, każdy z zestawionych producentów posiada  
w swojej ofercie soczewki zarówno asferyczne jak i toryczne. 
 Jeszcze jedną własnością soczewek wewnątrzgałkowych jest zdolność ognisko-
wania światła w kilku punktach. Soczewki takie odznaczają się posiadaniem kilku 
mocy skupiających naraz co umożliwia ostre widzenie przedmiotów bliższych jak  
i oddalonych. Jest to duże udogodnienie dla pacjentów, ponieważ nie muszą oni    
korygować dalszych wad bliskiego widzenia z zastosowaniem soczewek jednoogni-
skowych przy pomocy okularów. Soczewki wieloogniskowe obecnie są wytwarzane 
ze strukturą dyfrakcyjną, która wykorzystuje nie geometryczne własności powierzch-
ni w celu uzyskania kilku ognisk lecz falową naturę światła [7]. Każdy z wymienio-
nych wcześniej producentów oferuje soczewki wieloogniskowe z czego Alcon oraz 
Human Optics wytwarzają soczewki dyfrakcyjne. 
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Tabela 2. Zestawienie podstawowych własności fizycznych soczewek wewnątrzgałkowych różnych 
producentów. 
 
* − zakres mocy optycznej z krokiem 1.0 D 
**  − zakres mocy optycznej z krokiem 0.5 D 
***  − zakres mocy optycznej z krokiem 0.01 D 
 

Producent Model Moc optyczna 
Śr. 

optyki 
[mm] 

Śr. cał-
kow. 
[mm] 

stała 
A 

rodzaj układu  
optycznego 

Oculentis 

L-402 
-10.0 - 35.0 D* 

15.0 - 27.0 D** 
6 13 118.0 dwuwypukła 

LS-313 
MF 30 

-10.0 - -1.0 D* 

0.0 - 36.0 D** 6 11 118.0 

ujemne  
soczewki: 

płasko-wklęsłe; 
dodatnie: 

dwuwypukłe; 
asferyczna pow. 
tylna wieloogni-

skowa 

LU-313 
MF30T 

sferyczna: 
0.0 - 36.0 D*** 

cylindryczna: 
0.25 - 12.0 D*** 

6 11 118.0 

dwuwypukła,  
asferyczna  

i toryczna pow. 
tylna, wielo-
ogniskowa 

LU-313 
MF30TY 

sferyczna: 
0.0 - 36.0 D*** 

cylindryczna: 
0.25 - 12.0 D*** 

6 11 118.0 

dwuwypukła, 
asferyczna i to-

ryczna pow.  
tylna,  

wieloogniskowa 

Alcon 

MZ60BD 4.0 - 34.0 D 6 12.5 b.d. 
dwuwypukła, 

wypukło-płaska, 
płasko-wklęsła 

SA60AT 6.0 - 40.0 D 6 13 b.d. 
dwuwypukła, 
asymetryczna 

SN60AT 6.0 - 40.0 D 6 13 b.d. j.w. 

MN6AD1 b.d. 6 13 b.d 
dyfrakcyjna,  
asferyczna,  

wieloogniskowa 

SN6AT3 

sferyczna: b.d. 
cylindryczna: 
1.50; 2.25; 3.0 

D 

6 13 b.d. 
dwuwypukła,  
asferyczna,  
toryczna 
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Human 
Optics 

Aspira - 
aA 

wklęsło-
wypukła 

-10.0 - 9.0 D* 

dwuwypukła: 
10.0 - 30.0 D** 

31.0 - 50.0 D* 

6 12.5 118.4 

dwuwypukła, 
wklęsło-
wypukła,  

asferyczna 

Aspira - 
aAY 

j.w. 6 12.5 118.4 j.w. 

Diffrac-
tiva - aAY 

10.0 - 30.0 D** 6 12.5 118.4 

dwuwypukła, 
asferyczna tylna 
powierzchnia, 

wieloogniskowa 
Secura - 
sPBY 

-6.0 - 6.0 D** 7 14 b.d. 
wypukło-
wklęsła 

Torica - 
sY 

sferyczna: 
15.0 - 25.0 D**  
-30.0 - 14.0 D* 
26.0 - 34.0 D* 
cylindryczna: 
1.0 - 3.0 D**  
4.0 - 30.0 D* 

6 11.6 118.6 
sferyczno-
toryczna 

 
Struktura wewnętrzna soczewek wewnątrzgałkowych 
 
 Struktura wewnętrzna materiału, z którego zbudowana jest soczewka odgrywa 
ważną rolę w chirurgii okulistycznej. Pierwszymi historycznie materiałami, z jakich 
korzystano, były materiały na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA). Materiał ten 
odznacza się dużą biozgodnością z tkankami wewnętrznymi oka, dzięki czemu nie 
daje zbyt dużych reakcji zapalnych. Charakteryzuje się też dużą sztywnością, co nie 
jest w pełni korzystne z punktu widzenia wszczepiania soczewki wykonanej  
z PMMA do oka. Soczewki takiej nie da się zwinąć, co wymusza większą ingerencję 
skalpela w tkanki zewnętrzne narządu wzroku. Obecnie stosowanymi w produkcji 
soczewek wewnątrzgałkowych są materiały miękkie, które można zwinąć na czas 
implantacji, przy czym nie tracą one swoich walorów optycznych i ulegają powroto-
wi do swoich roboczych rozmiarów wewnątrz oka. Materiały te są zarówno hydrofil-
ne jak i hydrofobowe i bazują na akrylanach, hydrożelach oraz elastomerach siliko-
nowych. W tabeli 3 zebrane zostały własności materiałowe porównanych wcześniej 
soczewek firm Oculentis, Alcon oraz Human Optics. 
 W pierwszej kolejności można zauważyć, że produkowane są soczewki w formie 
jednoczęściowej oraz trzyczęściowej. Jako pierwsze wytwarzano soczewki trzyczę-
ściowe, jednak w celu ułatwienia zabiegu implantacji i zmniejszenia ran powstałych 
w trakcie zabiegu postanowiono wprowadzić na rynek soczewki jednoczęściowe 
[18]. Okazało się również, że rozwiązanie jednoczęściowe zapobiega skręceniom 
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układu optycznego [19]. Soczewki jednoczęściowe mają jednak jedną wadę w prze-
ciwieństwie do soczewek trzyczęściowych, mianowicie w układach tych występuje 
większe zmętnienie tylnej powierzchni soczewki, co jest istotnym parametrem oceny 
biokompatybilności implantu [18]. Na rys. 2 przedstawiono fotografie kilku socze-
wek, produkowanych przez Alcon oraz Oculentis, na których widać różne rodzaje 
haptyk. Z zaprezentowanych na zdjęciach soczewek jedynie Alcon MN6AD1 jest 
soczewką trzyczęściową. 
 

  
 

Rys. 2. Fotografie przedstawiające soczewki wewnątrzgałkowe. 1 − Alcon MZ60BD, 2 − Oculentis 
LS-313 MF30, 3 − Alcon AcrySof SA60AT, 4 − Alcon AcrySof SN60AT,  

5 − Alcon AcrySof MN6AD1. 
 
Tabela 3. Zestawienie własności materiału soczewek wewnątrzgałkowych różnych producentów. 
 

Producent Model Materiał 
Wsp. 

załamania 
światła 

Filtr 
UV 

Filtr 
światła 
niebie-
skiego 

Oculentis 

L-402 

część optyczna: 
hydrofilny kopolimer 

akrylowy z powierzchnią 
hydrofobową 

haptyki: Polieterosulfon 
(PES) 

1.46 jest brak 

LS-313 
MF 30 

soczewka jednoczęściowa: 
hydrofilny kopolimer 

akrylowy z powierzchnią 
hydrofobową 

1.46 jest brak 

LU-313 
MF30T 

soczewka jednoczęściowa: 
hydrofilny kopolimer 

akrylowy z powierzchnią 
hydrofobową 

1.46 jest brak 

LU-313 
MF30TY 

soczewka jednoczęściowa: 
hydrofilny kopolimer 

akrylowy z powierzchnią 
hydrofobową 

1.46 jest jest 
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Alcon 

MZ60BD 
soczewka jednoczęściowa: 

Polimetakrylan metylu 
(PMMA) 

1.49 jest brak 

SA60AT 

soczewka jednoczęściowa: 
akrylan fenyloetylowy me-

takrylan fenyloetylowy 
usieciowany diakrylanem 

butanodiolu 

1.55 jest brak 

SN60AT j.w. 1.55 jest jest 

MN6AD1 
część optyczna: j.w. 

część haptyczna: PMMA 
1.55 jest jest 

SN6AT3 

soczewka jednoczęściowa: 
akrylan fenyloetylowy me-

takrylan fenyloetylowy 
usieciowany diakrylanem 

butanodiolu 

1.55 jest jest 

Human 
Optics 

Aspira - 
aA 

soczewka jednoczęściowa: 
akryl hydrofilny 

b.d. jest brak 

Aspira - 
aAY 

j.w. b.d. jest jest 

Diffrac-
tiva - aAY 

j.w. b.d. jest jest 

Secura - 
sPBY 

część optyczna: 
elastomer sylikonowy 

część haptyczna: 
PMMA 

b.d. jest jest 

Torica - 
sY 

j.w. b.d. jest jest 

 
 Z przedstawionych w tabeli 3 soczewek widać, że każdy z producentów stosuje 
różne rozwiązania materiałowe. Alcon wprowadził na rynek hydrofobowy materiał 
AcySof, na bazie miękkiego akrylu, który umożliwia bardzo dobre przyleganie do 
torebki soczewki, co prowadzi do zmniejszenia proliferacji komórek na tylnej po-
wierzchni soczewki. Fakt wyboru materiału miękkiego ułatwia zabieg implantacji, 
dzięki zwijalności materiału i powolnemu powrotowi do pierwotnego kształtu, co 
umożliwia dłuższe korygowanie błędów w ułożeniu soczewki w oku. Oculentis sto-
suje z kolei materiał hydrofilny z powierzchnią modyfikowaną materiałem hydrofo-
bowym, co ma również za zadanie podwyższyć biokompatybilność torebkową. Nale-
ży dodać, że materiały hydrofilne zwiększają biokompatybilność naczyniówkową, 
ponieważ są lepiej tolerowane przez organizm, jako materiały biozgnodne, nie wy-
wołujące stanów zapalnych [20]. Właściwości hydrofilne są nadane tym materiałom 
przez występowanie w ich strukturze grup hydroksylowych, które zastępują grupy 
metylowe, co zostało przedstawione na rys. 3. 
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  Z kolei Human Optics dostarcza soczewek hydrofilnych na bazie akrylanów oraz 
soczewek hydrofobowych na bazie elastomerów sylikonowych. Można więc wy-
wnioskować z tego, że producent realizuje wymóg biokompatybilności niejako 
w dwóch różnych podejściach. Należy nadmienić, że wadą stosowania materiałów 
silikonowych jest zbyt szybkie powracanie zwiniętej soczewki do pierwotnego 
kształtu, co może spowodować uszkodzenie haptyk oraz skraca czas manipulacji   
soczewki w oku [6]. 
 

 
 

Rys. 3. Porównanie materiału hydrofilnego z materiałem hydrofobowym [20]. 
 

 Każdy z zestawionych producentów stosuje w swoich soczewkach chromofory 
światła UV, które odcinają długości fali dochodzące do około 400 nm. Ze względu na 
szkodliwość tego czynnika na siatkówkę, należy poddawać materiał soczewki bada-
niom w kierunku fotostabilności. Wytyczne dotyczące takich badań są opisane 
w standardzie ISO-11979-5. W niektórych modelach soczewek zastosowane są  do-
datkowo chromofory światła niebieskiego, co sprawia, że soczewka przybiera barwę 
żółtą. Absorbenty takie pochłaniają część promieniowania do około 475 nm. Zasad-
ność stosowania chromoforów światła niebieskiego jest podyktowana przypuszcze-
niem negatywnego wpływu światła niebieskiego na plamkę żółtą. Jest to jednak 
sporny problem, ponieważ absorbenty tego typu mogą pogarszać widzenie barw,  
a także widzenie w nocy. 
 
Podsumowanie 
 
 Soczewki wewnątrzgałkowe są implantami umożliwiającymi przywrócenie 
wzroku przy braku soczewki naturalnej. Różnorodność rozwiązań zastosowanych 
w tego typu biomateriałach umożliwia zwiększenie komfortu widzenia przy różnych 
naturalnych predyspozycjach pacjenta. Dzięki szerokiemu wyborowi mocy optycznej 
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oraz zastosowaniu materiałów korygujących aberracje optyczne, nie jest potrzebne 
dalsze minimalizowanie wad widzenia przez okulary. Zastosowane materiały również 
stają się bardziej użyteczne i wygodne z punktu widzenia chirurgicznego. Przez za-
stosowanie materiałów hydrofobowych połączonych z ostrą krawędzią soczewki 
zwiększona zostaje biokompatybilność torebkowa. Również biokompatybilność na-
czyniówkowa może ulegać poprawie dzięki wytwarzaniu materiałów łączących 
w sobie cechy hydrofilne z hydrofobowymi. Dobre przyleganie materiałów hydrofo-
bowych do torebki oraz przepuszczalność metabolitów organizmu żywego przez ma-
teriały hydrofilne implikuje możliwość przebadania powierzchni tych materiałów 
w celu wykrycia różnic w ich budowie. Ochrona siatkówki przed działaniem szko-
dliwego promieniowania UV i światła niebieskiego również jest realizowana przez 
zastosowanie chromoforów pochłaniających światło aż do długości fali 475 nm.  
W tym przypadku istotne stają się badania fotostabilności materiału poddanego dzia-
łaniu tych czynników. Dalsze badania w tym zakresie mogłyby umożliwi ć znalezie-
nie zależności pomiędzy zmianami struktury oraz własnościami optycznymi materia-
łu poddanego działaniu czynników zewnętrznych. 
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Streszczenie 
 
 W pracy omówiono nowoczesne metody wytwarzania materiałów amorficznych, 
które są z powodzeniem wykorzystywane w Instytucie Fizyki Politechniki Często-
chowskiej. Pierwszą z nich jest metoda odlewania i zasysania roztopionego łukowo 
stopu do formy miedzianej (metoda suction-casting), pozwalająca na wytworzenie 
masywnych stopów amorficznych. Zaletą tej metody jest możliwość otrzymywania 
gotowych elementów amorficznych o różnych kształtach w jednostopniowym proce-
sie. Druga z nich to metoda szybkiego chłodzenia stopu ze stanu ciekłego na wirują-
cym bębnie miedzianym (metoda melt-spinning). Umożliwia ona uzyskanie taśm 
amorficznych lub nanokrystalicznych, charakteryzujących się dobrymi parametrami 
magnetycznymi. W pracy przedstawiono opisy i schematy układów, które dzięki 
ogromnemu doświadczeniu pracowników Instytutu oraz współpracy międzynarodo-
wej zostały zaprojektowane i zbudowane pod kierunkiem dr hab. Piotra Pawlika. 
 
Wstęp 
 
 Mikrostruktura zestalonych stopów metalicznych zależy od szybkości chłodzenia. 
W warunkach równowagowych rezultatem krzepnięcia materiału jest wytworzenie 
faz krystalicznych, których energia wewnętrzna dąży do uzyskania jak najmniejszych 
wartości. W przypadku zwiększenia szybkości chłodzenia, następuje formowanie faz 
metastabilnych. Wiąże się to z ograniczeniem ruchliwości atomów w trakcje procesu 
zestalania. Zastosowanie szybkości chłodzenia większych od wartości tzw. krytycz-
nej szybkości chłodzenia prowadzi do otrzymania fazy amorficznej. Stan lokalnego 
rozmieszczenia atomów w fazie amorficznej przypomina strukturę cieczy, dlatego też 
materiały takie określa się mianem cieczy przechłodzonych. Ze względu na metasta-
bilny charakter szkieł metalicznych, wygrzewanie ich w temperaturach wyższych od 
temperatury krystalizacji powoduje rozpad fazy amorficznej i tworzenie się uporząd-
kowanych faz krystalicznych o minimalnej energii wewnętrznej [1].  
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 Do opisu struktury atomowej szkieł metalicznych stosowane s
krokrystaliczny oraz gęstego upakowania sztywnych kul (DRPHS). Model mikrokr
staliczny zakłada, że atomy tworz
lazł on zastosowanie szczególnie w przypadku układu metal
on jednak zmian gęstości oraz nie potwierdza zgodno
wistą funkcją interferencyjną mię
i krystalicznym. Również badania mikroskopii elektronowej nie potwierdzaj
wości stosowania tego modelu. W modelu DRPHS struktura okre
uporządkowany układ sztywnych kul, które nie oddziałuj
niona struktura odpowiada układowi
kontaktów. Może być ona opisana za pomoc
nych przez atomy, które umieszczone s
obliczeń numerycznych pokazały dobr
nymi z danych eksperymentalnych funkcjami rozkładu par [2, 3].
 Badania nad szkłami metalicznymi wykazały szereg ciekawych wła
dotyczących m. in. własności mechanicznych, magnetycznych, transportu elektron
wego oraz odporności na korozj
zasięgu, mikrostruktura szkieł metalicznych poci
wości fizycznych. W strukturze takiej mog
ści, będące defektami struktury 
 

Rys. 1. Zależność objętości właściwej (obj
w trakcie przejścia fazowego z fazy ciekłej do fazy amorficznej oraz do fazy krystalicznej [1].
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 Różnice pomiędzy krystalizacją a przejściem w stan amorficzny ilustruje wykres 
zależności objętości właściwej od temperatury (Rys. 1). W materiałach amorficznych 
objętość materiału spada w ciągły sposób, w temperaturze zeszklenia Tg obserwuje 
się nieznaczny spadek nachylenia krzywej. Poniżej Tg materiał staję się ciałem amor-
ficznym, powyżej − cieczą przechłodzoną. W przypadku  materiałów krystalicznych 
w temperaturze topnienia Tm obserwuje się nieciągły spadek objętości materiału [1]. 

 
Szybkie chłodzenie taśm amorficznych 
 
 Metoda szybkiego chłodzenia jest powszechnie stosowana w warunkach przemy-
słowych do otrzymywania stopów amorficznych i nanokrystalicznych. Do wytwarza-
nia materiałów amorficznych stosuje się wiele różnych rozwiązań technologicznych 
[4-6]. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod jest chłodzenie stopu na wiru-
jącym bębnie miedzianym (melt-spinning). Materiał topiony jest indukcyjnie  
w tyglu kwarcowym lub ceramicznym, a następnie jest natryskiwany na wirujący ze 
stałą prędkością kątową walec odprowadzający ciepło (chłodzenie jednokierunkowe) 
bądź układ dwóch walców wirujących przeciwsobnie (chłodzenie dwukierunkowe). 
 W przypadku metody jednokierunkowego szybkiego chłodzenia (Rys. 2) stop 
wypychany jest z otworu o niewielkich rozmiarach geometrycznych, wykonanego  
w dnie tygla. W zastosowaniach przemysłowych (ang. planar flow casting) otwór 
wylotowy tygla ma kształt szczeliny o długości od 1-2 cm i szerokości mniejszej niż 
0.5 mm. W przypadku zastosowań laboratoryjnych (ang. free-jet melt spinning) 
otwór wylotowy ma kształt kołowy o średnicy około 0.6 mm, a odległość wylotu  
tygla od powierzchni miedzianego bębna wynosi około 0.5 mm. Tygiel może być  
zorientowany pionowo nad wirującym bębnem lub pod kątem 15o do pionu. W celu 
zapewnienia odpowiedniej czystości atmosfery ochronnej układ jest wstępnie        
odpompowywany do 10-5 hPa. Proces wytwarzania próbek prowadzony jest w atmos-
ferze gazu szlachetnego (argonu) pod obniżonym ciśnieniem (0.5-0.9 atm.). Produk-
tem końcowym jest metaliczna taśma lub jej odcinki, o grubości zależnej od prędko-
ści obrotowej bębna, rozmiarów otworu wylotowego tygla oraz ciśnienia z jakim roz-
topiony metal jest wypychany na powierzchnię bębna [1]. W zależności od składu 
chemicznego stopu oraz prędkości liniowej powierzchni bębna mikrostruktura mate-
riału może zmieniać się od mikrokrystalicznej, przez nanokrystaliczną, do amorficz-
nej. Właściwości magnetyczne materiału zależą od wielkości ziarna zdeterminowanej 
przez szybkość chłodzenia. Szybkość chłodzenia z kolei zależy od prędkości liniowej 
obracającego się bębna i zawiera się w granicach od 104 do 106 K/s [7, 8]. 
 Na proces odlewania taśm ma wpływ wiele czynników, które związane są przede 
wszystkim ze zmianą stanu skupienia w trakcie szybkiego zestalania stopu. W obsza-
rze kontaktowym między strugą roztopionego metalu a wirującym walcem, ciekły 
metal wypychany z tygla pod zadanym ciśnieniem formuje rodzaj rozlewiska w oko-
licy ujścia tygla. Rozlewisko to rozciąga się równolegle i poprzecznie do kierunku 
wektora prędkości liniowej powierzchni walca (Rys. 3). Z tego obszaru „wyciągany” 
jest materiał, który w wyniku kontaktu cieplnego z bębnem miedzianym krzepnie 
tworząc taśmę. 
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        Rys. 2. Schemat układu do wytwarzania taśm metodą natryskiwania roztopionego indukcyjnie  
stopu na wirujący bęben miedziany oraz zdjęcie układu zbudowanego  

w Instytucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej [1]. 

 
 

Rys. 3. Schemat procesu wytwarzania taśm z roztopionego indukcyjnie stopu szybkochłodzonego 
na wirującym bębnie miedzianym [1]. 

 
Analiza wpływu parametrów doświadczalnych pozwoliła określić zależność pomię-
dzy grubością , i szerokością � taśmy, natężeniem przepływu strugi � oraz prędko-
ścią liniową powierzchni bębna miedzianego � [9]: 
 �/~ ��!���  

 �~ �	��!	 
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gdzie: � = 0.75; L − przyjmuje wartości w zakresie 0.65÷0.85. 
 
Grubość wytworzonej taśmy �/ zależy przede wszystkim od prędkości liniowej    
powierzchni walca, natomiast natężenie przepływu strugi wpływa głównie na szero-
kość taśm. Odpowiedni kształt wylotu tygla pozwala ograniczyć rozmiar rozlewiska 
ciekłego stopu, dzięki czemu można uzyskać taśmy o stałej szerokości równej szcze-
linie wylotowej tygla [10]: �/ � ��� 

 
Metoda suction-casting wytwarzania masywnych materiałów amorficznych 
 
 Metoda wytwarzania masywnych stopów amorficznych polega na topieniu stopu 
za pomocą łuku elektrycznego na powierzchni miedzianego tygla z otworem umiesz-
czonym nad formą miedzianą chłodzoną wodą.  
 Schemat ideowy aparatury do wytwarzania masywnych stopów amorficznych 
metodą zasysania roztopionego łukowo stopu do formy miedzianej został przedsta-
wiony na Rys. 4. Ważną częścią urządzenia jest piec łukowy (Rys. 5) służący jedno-
cześnie do wytwarzania stopów bazowych. Wytwarzanie szybkochłodzonych próbek 
masywnych jest możliwe dzięki wymianie chłodzonego wodą miedzianego tygla pie-
ca łukowego na przystawkę do zasysania stopów (Rys. 6). Do komory roboczej przy-
łączony jest zbiornik argonu oraz zasilacz prądu stałego o regulowanej wartości natę-
żenia prądu wyjściowego. Dodatkowo w skład urządzenia wchodzi zestaw próżniowy 
ze zintegrowaną pompą rotacyjną PO1 i dyfuzyjną PD, połączony zaworem odcinają-
cym z komorą pieca łukowego. Zasysanie stopu jest realizowane przez układ pompy 
rotacyjnej PO2 (Rys. 4) oraz zawór elektromagnetyczny połączony z formą miedzia-
ną (Rys. 6). Takie rozwiązanie umożliwia kontrolowane zasysanie stopu w momencie 
całkowitego roztopienia próbki. 
 Proces wytwarzania materiału amorficznego składa się z dwóch etapów. Pierw-
szym krokiem jest wytworzenie stopu bazowego poprzez stopienie pierwiastków 
składowych o wysokiej czystości i odpowiednim składzie atomowym  metodą topie-
nia łukowego w atmosferze ochronnej argonu. W celu ujerodnienia stopów materiał 
wyjściowy jest wielokrotnie przetapiany. Ze względu na spadek zdolności formowa-
nia szkieł metalicznych wraz ze wzrostem zawartości tlenu w stopie bardzo ważne 
jest zachowanie w tej fazie czystości atmosfery roboczej. Następstwem utlenienia 
próbki jest zwiększenie liczby centrów zarodkowania inicjujących wzrost kryształów 
w próbkach. 
 Drugi etap polega na zasysaniu roztopionego łukowo stopu do formy miedzianej 
z wykorzystaniem różnicy ciśnień pomiędzy komorą pieca oraz zbiornikiem dołączo-
nym do pompy PO2. Wartość różnicy ciśnień ma wpływ na szybkość zasysania mate-
riału do formy. Szybkość chłodzenia, zdefiniowana jako zmiana temperatury stopu  
w czasie procesu wytwarzania, charakterystyczna dla danego układu, jest proporcjo-
nalna do uzyskanej szybkości zasysania próbki. Wysoka temperatura roztopionego 
stopu, wynikająca z wysokiej temperatury łuku (2400-4000 K), pozwala na uzyskanie 
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dużej szybkości chłodzenia. Topienie łukowe odbywa się w atmosferze gazu obojęt-
nego o obniżonym ciśnieniu. Temperatura łuku jest funkcją efektywnego potencjału 
jonizacji, który zależy od natężenia prądu stałego płynącego pomiędzy elektrodą       
a topionym materiałem. W układzie pieca łukowego zastosowano regulację natężenia 
prądu w zakresie 150-420 A [1, 11]. Warunkiem wytworzenia łuku elektrycznego jest 
przewodnictwo elektryczne pomiędzy tyglem i elektrodą wolframową, które jest   
realizowane poprzez kontakt między topionym materiałem a tyglem miedzianym. 
Gradient temperatury pomiędzy materiałem a tyglem jest źródłem nukleacji krystali-
tów, które zasysane do formy miedzianej prowadzą do szybkiego rozrostu kryszta-
łów, ograniczając możliwość wytwarzania szkieł metalicznych [1]. Aby tego uniknąć 
należy zmniejszyć gradient temperatury lub zastosować odpowiedni kształt tygla       
z napyloną powłoką chromową [12, 13]. Dzięki temu możliwa jest kontrola wielkości 
oraz położenie zarodków w trakcie topienia na tzw. „zimnych punktach”, stanowią-
cych wypukłość na powierzchni tygla. Na Rys. 7 przedstawiono schemat metody  
zasysania z „zimnym punktem”. 
 Oryginalnym rozwiązaniem technologiznym, pozwalającym na zmniejszenie 
prawdipodobieństwa zarodkowania ziaren na powierzchni styku pomiędzy ciekłym 
stopem i tyglem miedzianym było zastosowanie systemu izolacji cieplnej między 
miedzianą formą a roztopionym metalem, która dodatkowo zwiększa różnicę tempe-
ratur pomiędzy nimi. Ponadto, blok miedziany poddawany jest wibracjom powodują-
cym zmniejszenie kontaktu cieplnego roztopionego stopu z tyglem umieszczonym 
ponad chłodną formą. Dzięki oryginalnemu systemowi otwieranej elektromagnetycz-
nie przegrody ruchomej oddzielającej obszar tygla od formy, możliwa jest kontrola 
procesu zasysania stopu do formy [1, 12]. 
  

 
 

Rys. 4. Schemat układu używanego do wytwarzania masywnych stopów amorficznych metodą za-
sysania roztopionego łukowo stopu do formy miedzianej (suction-casting): Z1, Z2, ZZ, ZO, ZE, ZI 

− zawory próżniowe; G1, G2, GJ − głowice próżniomierzy; PO1, PO2 − pompy rotacyjne;  
PD − pompa dyfuzyjna; K − komora próżniowa z miedzianą formą chłodzoną wodą D;  

U −   generator elektryczny; Ar − cylinder sprzężonego argonu [1]. 
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Rys. 5. Widok ogólny układu pieca łukowego z dołączoną pompą dyfuzyjną. 
 

 
 

Rys. 6. Widok otwartej komory pieca łukowego wraz z przystawką do wytwarzania masywnych 
stopów amorficznych: a) zawór magnetyczny, b) magnetyczna zapadka, c) tygiel miedziany,  
d) wolframowa elektroda, e) izolacja termiczna (formy i płyty roboczej), f) forma miedziana,  

g) wibrująca podstawa, h) podłączenie układu zasysania. 
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Rys. 7. Schemat metody zasysania stopu do formy miedzianej (rysunek na podstawie [12]). 

 
 

 
 

 
 

Rys. 8. Zdjęcie formy miedzianej do wytwarzania prętów. 
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Rys. 9. Opis mocowania miedzianej formy: a) uchwyty dociskające formę do płyty chłodzącej,  
b) śruby dociskające formę do uszczelki, c) płyta chłodząca, d) wewnętrzna wkładka  

z wydrążonym rdzeniem, e) kanał zasysający. 
 

 
 

Rys. 10. Schemat procesu wytwarzania prętów (a) i rurek (b) poprzez zasysanie  
do formy miedzianej [1]. 

 
 Wykorzystanie różnych form miedzianych pozwala na wytworzenie prętów  
o różnych średnicach (1-6 mm) oraz płytek (10 mm × 15 mm × 0.5 mm, 10 mm × 
15 mm × 1 mm) (Rys. 8). Budowa miedzianej formy zapewnia dobre uszczelnienie 
oraz kontakt z płytą chłodzącą podczas wytwarzania amorficznych próbek (Rys. 9). 
Dzięki odpowiedniemu doborowi masy stopu oraz ciśnień pomiędzy komorą roboczą  
a zbiornikiem pompy PO2 możliwe jest również wytworzenie cienkościennych amor-
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ficznych rurek [14-16]. Metody otrzymywania prętów oraz rurek zostały schema-
tycznie przedstawione na Rys. 10. 
 Opis urządzenia do wytwarzania masywnych stopów amorficznych został szero-
ko omówiony m.in. w pracach [1], [12], [17] i [18]. 
 
Podsumowanie  
 
 W pracy przedstawiono metody pozwalające na uzyskanie masywnych materia-
łów amorficznych oraz materiałów amorficznych w postaci taśm. Nie wyczerpują one 
oczywiście wszystkich możliwości związanych z procesami technologii wytwarzania 
materiałów. Przez ostatnie kilkanaście lat w jednostkach naukowych oraz laborato-
riach największych koncernów przemysłowych, opracowano wiele metod umożliwia-
jących otrzymywanie materiałów amorficznych. Jednak stopy wytwarzane opisanymi 
metodami znajdują szerokie zainteresowanie w inżynierii materiałowej i przemyśle, 
ze względu na ogromne możliwości produkcji nowoczesnych materiałów o unikal-
nych właściwościach fizycznych. Zastosowanie metod szybkiego chłodzenia pozwala 
na uzyskanie materiałów o właściwościach mechanicznych i korozyjnych odmien-
nych od materiałów o strukturze polikrystalicznej.  
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Abstract 
 
 Satellites play an important role for humans. Weather satellites, navigational sa-
tellites, communications satellites and earth observation satellites serve data, which 
improve our life. Observation satellites also play an important part in a scientific 
field: planetary science, sun, extrasolar planet and X-ray astronomy. The orbits are  
a material factor in the mission design. Their optimized trajectories guarantee success 
of the mission, lower costs and reduce the amount of space debris. The orbit design 
differs depending on the goal of the mission.  
 
Earth orbits 
 
 For the earth satellites focus is put on the satellite constellations and formation 
flying on the low, medium, geostationary and highly elliptical Earth orbits (LEO, 
MEO, GEO and HEO respectively). To reduce the probability of collisions, orbits 
must be designed with high accuracy and there should be an option to modify trajec-
tories of the flight in space. This modification may lead either to stabilize the orbit or 
remove a satellite from the orbit when mission is complete. Shape of satellites may 
induce problems, especially a satellite with flexible appendages in the presence of 
perturbations has the attitude control problem. Satellite dynamics is nonlinear and 
depends on poorly known parameters and environmental disturbances; flexible      
appendages increase complexity. An adaptive robust Lyapunov redesign of feedback 
linearization is applied to the uncertain nonlinear system to achieve large-angle    
manoeuvres (Mattei et al., 2014). When a mission is complete or the functioning of  
a satellite is permanently damaged, there should be still possibility to activate         
de-orbiting process. Such solution brings a concept of utilization of solar sails for the 
de-orbiting of satellites. The proper attitude maneuver mechanization is proposed to 
harvest highest solar drag for Earth orbiting satellites. The maneuver is realized using  
a to-go quaternion calculated from body fixed frame measurements. The success of 
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the attitude control during the continuous, as well as abrupt maneuvers is shown 
through simulations in Tekinalp and Atas, 2014.  
 Highly Elliptical Orbits (HEOs) and Libration Point Orbits (LPOs) offer predo-
minance points for the observation of the Earth, the Sun and the Universe, therefore 
they are often selected for astrophysics and solar terrestrial missions. LPOs around 
L1 and L2 ensure a nearly constant geometry for observation and telecoms and are 
relatively inexpensive to be reached from the Earth, in addition to advantages for 
thermal system design. On the other hand, HEOs about the Earth guarantee long    
periods of uninterrupted scientific observation with nearly no background noise from 
radiations because of long dwelling times at an altitude outside the Earth’s radiation 
belt. No guidelines currently exist for LPO and HEO missions’ end-of-life; however, 
as current and future missions are planned to be placed on these orbits, it is a critical 
aspect to clear these regions at the end of operations. A detailed analysis of possible 
disposal strategies for LPO and HEO missions was performed by an ESA/GSP  
(General Studies Programme).  
 Proposed end-of-life disposal options exploit the multi-body dynamics in the 
Earth environment and in the Sun–Earth system perturbed by the effects of solar radi-
ation, the Earth potential and atmospheric drag. The options analyzed are Earth       
re-entry, or injection into a graveyard orbit for HEOs, while spacecraft on LPOs can 
be disposed through an Earth re-entry, or can be injected onto trajectories towards  
a Moon impact, or towards the inner or the outer solar system, by means of the  
enhancement of solar radiation pressure with some deployable light reflective surfac-
es or delta-v manoeuvres. Five ESA missions are selected as scenarios: Herschel 
(past), GAIA (current), SOHO (current) as LPOs, and INTEGRAL (current) and 
XMM-Newton (current) as HEOs (Canalias et al., 2004). For each mission the dis-
posal strategies are analyzed, in terms of manoeuvre sequences, optimal window for 
the disposal manoeuvre, in terms of time of flight and disposal characteristics, such as 
re-entry conditions or the hyperbolic excess velocity at arrival in case of a Moon im-
pact. Next, a high accuracy approach is used for validating the optimized trajectories.  
At the end, a trade-off is made considering technical feasibility in terms of the availa-
ble on-board resources and ∆v requirements. The sustainability context and the colli-
sion probability in the protected regions is considered as well. Table 1 summarizes 
main mission constraints for the selected missions. The available fuel enables a trade-
off analysis between the extension of the mission and the feasibility of reliable dis-
posal strategies. All kinds of manoeuvres are influenced by the instrument lifetime 
(e.g. battery, transponder switches, reaction wheels) and components failures. More-
over, the disposal trajectory should be designed considering the pointing constraints, 
due to the thermal and the power subsystem or payload requirements. Other kinds of 
disposal strategies that exploit non-gravitational perturbations such as the effect of 
solar radiation pressure are constrained by the maximum area-to-mass achievable 
with the current spacecraft configuration or with minor changes to the operational 
configuration (Colombo et al., 2014). 
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Table 1. Mission constrains for the selected missions. Modified from Canalias et al., 2004. 
 

Mission Type Dry 
mass 
[kg] 

Availa-
ble fuel 
[kg] 
(date) 

Equiva-
lent ∆v 
[m/s]   

Failures Con-
sumption 
per year 
[kg] 

Pointing  
constraints 

SOHO LPO 1602 108-111 
(31/12/ 
2016) 

140.8- 
144.59 
(31/12/ 
2016) 

Loss of 
gyros-
copes 
 

2-1 4.5° < SEV 
angle < 32° 
 

Herschel LPO 2800 180  
(1/1/ 
2013) 

130 
(1/1/2013) 
 

Helium 
finished 
 

4 Constraints 
due to ther-
mal man-
agement and 
star trackers 
operation, 
Sunshade 
pointing to-
wards the 
Sun. 

Gaia LPO 1392 5 (EOL) 10 (EOL) N/A N/A Spin axis 
precessing 
with an an-
gle 
45°around 
s/c-Sun line 

INTEG
RAL 

HEO 3414 90  
(1/6/ 
2013) 

59.99 - 8 Telescope 
never points 
closer than 
15° from the 
Sun 

XMM  HEO 3234 47  
(1/6/ 
2013) 

33.26 Reaction 
wheel 
deg- ra-
dation 

6 Telescope 
never points 
closer than 
15° from the 
Sun 

 
Non-Earth orbits 
 
  For non-Earth orbit missions optimizations for Moon, Mars and Near-Earth  
Objects (NEOs) directions are studied. Near-Earth Objects (NEOs) are of contempo-
rary, since asteroids and comets hold the key clues to understanding the formation of 
the Solar System and the origin of the planets, and also have a speculated wealth of 
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material resources. The exploitation of these resources has been discussed as a means 
to lower the cost of future space endeavors. Recently, a new family of so-called Easi-
ly Retrievable Objects has been presented. EROs can be transported from accessible 
heliocentric orbits into the Earth’s neighborhood at affordable costs. The trajectory 
options for low-cost missions to EROs are explored in three different ways: (1) by 
analytic and numerical search methods, (2) by hybrid optimization algorithms includ-
ing global search and  (3) by local search to find the optimal rendezvous opportuni-
ties. A wide variety of multi-impulse transfer, gravity-assist transfer and gravity-
assist transfer with mid-maneuvers to obtain low launch energy and rendezvous tra-
jectories to EROs are considered. Detailed study of the best rendezvous opportunities 
for currently known EROs in the next 20 years are reported together with the relevant 
mission costs in Qiao and McInnes, 2014. 
 
Asteroids 
 
 The next destination of space exploration are asteroids as they represent and un-
paralleled historical archive fundamental for our understanding of the origin of the 
Solar System. They are located mainly in the Asteroid Belt, between 2 to 3.5 AU and 
in the stable points of the Sun-Jupiter system. Some of asteroids orbit in the inner  
Solar System and can come closer to the Earth posing a threat to our home planet. In 
order to mitigate the risk of dangerous close encounters we need to find and study 
them for developing planetary defense strategies. Another interesting aspect is that 
some of these small bodies turn out to be even more accessible than the Moon in 
terms of deltaV requirements. For this reason Near Earth Asteroids have become the 
natural targets for the first manned missions venturing outside the Earth-Moon sys-
tem in preparation for the exploration of Mars. Small bodies also represent deposits 
of raw materials already floating in space, especially rare metals and water ice. These 
can be used to foster future exploration and human presence in the Solar System. In 
order to fulfill any of the previous objectives it is required to send spacecraft capable 
to manoeuvre in the vicinity of asteroids (Turconi et al., 2014). 
 In the past two decades many milestones have been achieved, from the first fly-
bys (Galileo, NASA/ESA, 1991) to missions featuring stable orbits and landing on the 
surface (NEAR-Shoemaker, NASA, 2000) or getting dust samples back to the Earth 
(Hayabusa, JAXA, 2005). However, most of operations – with the exceptions of land-
ing trajectories – have always been performed with a ground-in-the-loop approach. 
They require an extensive use of ground station time to carry through the mission 
with a substantial impact in overall costs. Moreover, with all the knowledge about the 
orbital dynamics of the spacecraft being on the ground, the operations rely on prep-
lanned commands and mission profiles are constrained by communications delays. 
The technology for autonomous navigation in the proximity of asteroids is already 
available. What is missing is a way of modeling on-board the non-uniform gravita-
tional potential of these small bodies and a guidance and control strategy that can rely 
on such inherently simple and approximate gravitational models. The irregular shape 
of asteroids creates an inhomogeneous gravitational field in which the spacecraft 
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generally moves along non-closed and unstable trajectories. In order to guide  
a spacecraft in the vicinity of an asteroid, elementary characteristics of the small body 
need to be known: shape, mass and spin rate. Under optimistic conditions, it is possi-
ble to have an idea of those parameters from the ground, especially when dealing 
with bigger asteroids. For most of the bodies it is possible to perform light-curve 
analysis and albedo (Torppa et al., 2003; Carry et al., 2012). In case of close encoun-
ters with the Earth, good shape models are obtained via radar imaging (Hudson and 
Ostro 1989). However, most of the times, the accuracy of these data has to be signifi-
cantly improved in order to carry out the mission successfully. Much of the detailed 
characterization work is therefore based on in-situ observations. Mass is counted 
thanks to flybys taking place before orbit insertion. Imaging the asteroid under vari-
ous lighting condition enables the construction of a shape model and the determina-
tion of the spin rate (Miller et al., 2002; Bhaskaran et al., 2011). Knowing the mass 
and the shape, a density estimate can be computed. Using this model of a spinning 
shape with constant density, trajectory analysis for the following phases of the mis-
sion can be performed. Further perturbations that may be detected are used to im-
prove the model. A better representation of the gravitational potential yields a more 
accurate estimation of the spacecraft trajectory and enables the ground controllers to 
safely guide the satellite at lower altitudes above the surface. All these steps of cha-
racterization actually rely on the measurement of relative position and velocity be-
tween the spacecraft and the asteroid. These measurements are the result of Range-
Doppler campaigns accomplished using the large antennas of the Deep Space Net-
work (DSN) (Yeomans et al., 2000). A polyhedral shape model (Werner and 
Scheeres, 1996), is created thanks to high-resolution images (Gaskell et al., 2008) and 
LIDAR measurements, combined with the trajectory of the spacecraft measured from 
the ground. The models of the asteroid are assembled on the ground as well, so the 
satellite simply executes, at prescribed times, manoeuvring commands previously 
prepared on the ground and has no knowledge of the dynamical environment in 
which it is immersed. Given the delay in communications caused by the distance be-
tween the spacecraft and the Earth, everything has to be carefully planned in advance 
and constantly monitored. In recent years the developments of the AutoNav software 
and in particular of its OBIRON component (On-board Image Registration and Opti-
cal Navigation) has demonstrated the feasibility of autonomous optical navigation in 
vicinity of asteroids. 
 
The Moon 
 
 In recent years, several countries have shown an increasing interest toward both 
automatic and manned lunar missions. Some challenging projects have the purpose of 
building a lunar base for future interplanetary missions. The development of a safe 
and reliable guidance algorithm for automatic lunar landing with a very modest resi-
dual velocity represents a very important issue for establishing a relevant connection 
between the Earth and the Moon surface. The bulk of the work on lunar landing dates 
back to the early years of the Apollo program. Recently, several authors contributed 
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in the effort of developing a modern, reliable guidance algorithm for soft lunar land-
ing. In particular, Chomel and Bishop proposed a targeting algorithm based on gene-
rating a two-dimensional trajectory that serves as a reference for three-dimensional 
guidance (Chomel and Bishop, 2009). Lee assumed a continuous time-varying thrust 
profile and referred to a nominal trajectory similar to that used in the Apollo 11 mis-
sion, capable of guaranteeing acceptable fuel consumption (Lee, 2011), together with 
safe touchdown conditions. In this year Cecchetti et al. proposed a new general pur-
pose Neighbouring Optimal Guidance (NOG) algorithm, based on the general theory 
of NOG (Hull, 2003) overcoming the occurrence of singularities and the lack of an 
efficient law for the iterative real-time update of the time of flight.  
 
Space debris  
 
 The possibility of collision of the artificial satellites with the Earth orbiting object 
is rapidly increasing. It is estimated that there is about 5500 tons of debris in Earth 
orbit due to upper stages of launch vehicles, abandoned satellites, etc. In addition, the 
number of objects is estimated to grow exponentially at a rate of 5% every year  
(FP7-SPACE, 2010). Today the number of that space debris fragments is higher than 
some hundred million, as depicted in Table 2. Space objects may start colliding into 
each other, generating fragments and thus increasing the already high number of de-
bris, towards a sort of „collision reaction”, known also as Kessler Syndrome. It is 
hard not to think about their possible influence on other future satellites, or on some 
place in the Earth when falling down. Concerns are about loss of image, loss of mon-
ey, interruption of services, damages to goods or even injury to persons. United 
States Space Command is tracking thousands of debris with diameters larger than 
10 cm (Klinkarad, 1993). In particular, the Low Earth Orbit altitudes are especially 
crowded, and the risk of collision is rapidly increasing. The new procedures set forth 
by NASA requires the spacecraft in low Earth orbit, shall remain in region no more 
than 25 years after the end of mission (Johnson and Stansbery, 2010). A similar regu-
lation is about to put into force in the European Union as well (Anselmo et al., 2004). 
The removal of satellites after their operative life nowadays is not an option, but  
a strong requirement.  
 Normally, sufficient amount of fuel with working thrusters are necessary to de-
orbit a satellite, just as the thrusters are needed for placing them to their orbit.  
 
Table 2. Estimated Orbital Population of space debris (Tolle et al., 2014) 
 

Size Number  %Mass 
> 10 cm > 30,000 99.93 
1-10 cm > 750,000 0.035 
< 1 cm >166,000,000 0.035 
Total > 166,000,000 6,000 tones 

 
However, this requires carrying a large amount of additional de-orbiting fuel with the 
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satellite. The idea is to carry a light weight solar sail to orbit, and deploy it at the end 
of life for the purposes of de-orbiting the satellite. The Aerospace Engineering De-
partment of METU is involved in an FP7 collaborative project to design, build and 
launch a CubeSat to demonstrate the functioning of solar sails for de-orbiting satel-
lites (European Union FP7 project, Project no: 263248, 2010). The solar sail technol-
ogy for interplanetary travel was also successfully shown in 2010 on Ikarus satellite. 
The sail types to be used, as well deployment mechanisms and sail folding have been 
thoroughly investigated. However, it is not sufficient to deploy the sail once in orbit, 
but to properly orient the sail with respect to the sun direction to get sufficient solar 
drag from the sun for de-orbiting. Thus, an attitude control has to be active to conti-
nuously orient the sail (Tekinalp and Atas, 2014).  
 The avoidance of collisions implies continuous control over all the „flying ob-
jects” to predict their orbit or trajectory, to compute them in order to find out whether 
some collisions would be possible and, in case, to perform manoeuvres with the 
spacecraft, to change orbits to decrease impact probability. This means an investment 
of conspicuous amounts of public money for the surveillance infrastructures, and, 
from a commercial space operation point of view, a consumption of propellant, which 
affect the operative life of the spacecraft and, therefore, shortage of services and loss 
of revenues. For the mitigation of those risks, Active Debris Removal is one of cur-
rent hot spots in space research, necessary for space exploitation durability. Different 
techniques have been proposed for this challenging task, among them the use of tow-
tethers and throw-nets seem promising. That opens new challenges for Guidance Na-
vigation and Control (GNC) design, especially whenever flexible connections are in-
volved (Benvenuta and Lavagna, 2014). 
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Streszczenie 
 
 Od przypadkowego odkrycia promieniowania rentgenowskiego mija prawie 220 
lat, nadal jednak dokonanie Rötgena jest podstawą wielu dziedzin nowoczesnej me-
dycyny. Dzięki niemu człowiek mógł po raz pierwszy zobaczyć wnętrze ciała bez 
konieczności zabiegu chirurgicznego. Omawianym tematem jest wykorzystanie pro-
mieniowania rentgenowskiego jako szczególnie ważnego narzędzia w diagnostyce 
medycznej.  
 
Wprowadzenie  
 
 Odkrycie promieniowania X zostało dokonane 8 listopada 1895 roku przez nie-
mieckiego uczonego Wilhelma Conrada Röntgena, profesora fizyki w Würzburgu.  
W swoim laboratorium badał fenomeny świetlne występujące podczas wyładowań 
elektrycznych w lampach szklanych o wysokim stopniu próżni przy użyciu lampy 
Crookesa. Röntgen pracował nad poznaniem właściwości promieni katodowych,  
a przede wszystkim nad określeniem ich zasięgu poza obrębem lampy. W trakcie 
eksperymentu, całkowicie niespodziewanie, naukowiec zaobserwował niezwykłe 
zjawisko żarzenia się ekranu pokrytego kryształkami czteroplatynocyjanku baru. 
Ekranem był papier fluorescencyjny, w owym czasie standardowo używanym do wy-
krywania promieniowania ultrafioletowego. W momencie wykonania doświadczenia 
przypadkowo znajdował się on w laboratorium, w zasięgu oddziaływania pochodzą-
cego z lampy. Uwagę odkrywcy zwrócił fakt, że ekran był zbyt oddalony od źródła 
promieniowania katodowego, by mogło ono stać się przyczyną jego żarzenia. Zaska-
kujące było to, że szczelne przykrycie lampy tekturą nie wyeliminowało obserwowa-
nego zjawiska, co ostatecznie negatywnie zweryfikowało przypuszczenie o tym, że 
za powstanie tego fenomenu odpowiedzialna była poświata powstająca podczas wy-
ładowania elektrycznego wewnątrz lampy.  
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Rys. 1. Laboratorium W.C. Röntgena, Uniwersytet w Würzburgu [1]. 
 

 
 

Rys. 2. Prześwietlenie ręki promieniami Röntgena, ilustracja pochodzi z 1896 roku [1]. 
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W ciągu następnych kilku dni, jakie nastąpiły po 8 listopada, Röntgen przeprowadził 
szereg prób, w trakcie których na drodze pomiędzy lampą a ekranem umieszczał róż-
ne przedmioty. Wtedy też spostrzegł na ekranie wyraźnie zarysowaną strukturę szkie-
letu własnej dłoni [1]. Uczony nie wiedział na ile jego obserwacje są naukowo wia-
rygodne, czego dowodzą wzmianki o badaniach w listach do przyjaciół. Röntgen 
zwierzał się im: „Odkryłem coś interesującego, ale nie wiem, czy moje obserwacje są 
właściwe”. Swoje badania prowadził jednak dalej. Kiedy wreszcie nabrał pewności, 
że tajemnicze promieniowanie istnieją naprawdę, 28 grudnia 1895 przesłał do Würz-
burgu, Towarzystwa Fizyczno-Medycznego raport. Dołączył do niego słynne rentge-
nowskie zdjęcie ręki z widocznym cieniem pierścienia na palcu, która należała do 
żony naukowca − Berty (Rys. 3) [1, 2]. 
 

 

Rys. 3. Pierwsze publicznie wykonane zdjęcie rentgenowskie z 22 grudnia 1895 roku [2]. 
 
W raporcie znalazło się wyszczególnienie właściwości promieniowania X. Z punktu 
widzenia przydatności tego promieniowania do stosowania w medycynie, najistot-
niejsze okazało się to, że: 

− Zdolność do transmisji promieniowania X przez różne materiały o tej samej 
grubości zależy w głównej mierze od ich gęstości. 

− Zdolności do transmisji promieniowania X przez próbki z tego samego mate-
riału zależą od ich grubości, wraz ze wzrostem grubości materiału transmisja 
tych promieni maleje. 

− Płytki fotograficzne są czułe na promieniowanie X. 
Kiedy wyniki raportu zostały rozpropagowane przez gazetę The New Year’s Day, 
nastąpiła zawrotna kariera zarówno promieni X, jak i ich odkrywcy. Już w styczniu 
1896 roku cudowne odkrycie znał cały świat, a ludzi, nie tylko tych związanych  
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z nauką, ogarnęła swoista „X-ray mania”. Sukces Röntgena zwieńczyła w 1901 roku 
Nagroda Nobla, pierwsza w historii, jaką nadano w dziedzinie fizyki [3]. 
 Już w kilka miesięcy po ogłoszeniu odkrycia Röntgena przeprowadzono pierwsze 
próby wykorzystania promieni w diagnostyce. Znakomity profesor chirurgii w Ber-
nie, Teodor Kocher, stwierdził za pomocą promieni Röntgena, w którym miejscu 
utkwiła igła, gdy pacjent wbił ją sobie w rękę. Internista z Kilonii, Georg Hoppe-
Seyler, stwierdził rentgenologicznie w 1896 roku arteriosklerotyczne zmiany tętnicy 
promieniowej. Z kolei berliński lekarz, Wolf Becher, na podstawie doświadczeń na 
zwierzętach wyraził pogląd, że promieniowanie Röntgena można wykorzystać do 
zdjęć fotograficznych żołądka pod warunkiem, że napełni się go środkami kontrasto-
wymi, mało przenikliwymi dla promieni. Po licznych próbach różnych sposobów za-
stosowania takich środków pomysł ten zrealizował w kilka lat później klinicysta  
z Monachium, Herman Rieder, wprowadzając środek kontrastowy drogą doustną 
(1904)[1, 4]. W kilkanaście miesięcy po odkryciu Röntgena opisano już uwidocznio-
ne na fotografiach kamienie żółciowe i nerkowe, w płucach rozróżniono rozmaitego 
rodzaju nacieki oraz zmiany gruźlicze. Opisywano obrazy guzów, podjęto próby 
oznaczania położenia płodu u ciężarnych kobiet. Ale wszystkie te osiągnięcia wy-
przedziła chirurgia kostna, zyskując w promieniach X precyzyjny środek do rozpo-
znania nie tyko złamań i zwichnięć, ale i różnych schorzeń zapalnych oraz nowotwo-
rowych kości i stawów. Wprowadzenie środków kontrastowych umożliwiło z czasem 
oglądanie i ocenę układu pokarmowego i badanie czynności wydzielniczych nerek 
(urografia) a częściowo i wątroby (cholecystografia) [4].  
 Rozwój badań za pomocą promieni Röntgena był tak szybki, że już w 1912 roku 
Niemieckie Towarzystwo Rentgenologiczne powzięło uchwałę w myśl, której radio-
logia powinna być uznana za samodzielną dyscyplinę lekarską, równoprawną z in-
nymi specjalnościami [2, 3]. 
 
Rentgenodiagnostyka jako specjalność zajmująca się zastosowaniem promie-
niowania rentgenowskiego  
 
 Rentgenodiagnostyka jest odrębną specjalnością lekarską zajmującą się zastoso-
waniem promieniowania rentgenowskiego do badań mających na celu rozpoznanie 
chorób. Pod pojęciem „rozpoznanie” należy rozumieć wykrywanie procesu patolo-
gicznego, jego umiejscowienie oraz określenie jego charakteru i stopnia zaawanso-
wania. Podczas badania radiologicznego u ok. 50% chorych można ostatecznie usta-
lić rozpoznanie choroby, u dalszych 30% ma znaczenie pomocnicze, ponieważ wnosi 
wiele ważnych informacji, które wykorzystywane są w procesie leczenia. 
 Metody radiologiczne znajdują szczególne zastosowanie w rozpoznaniu: na-
stępstw urazów, choroby nowotworowej, chorób układu trawiennego, oddechowego  
i krążenia oraz zmian przeciążeniowych w układzie kostno-stawowym. Stanowią one 
podstawę działalności specjalności zabiegowych: chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, 
chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, urologii i ortopedii, gdyż umożliwiają lub uła-
twiają ustalenie wskazań do leczenia operacyjnego [5]. 
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Współczesne systemy rejestracji obrazu radiologicznego 
 
 Istnieje wiele systemów rejestracji obrazu radiologicznego. Należą do nich: kon-
wencjonalne zdjęcie rentgenowskie, radiografia cyfrowa, prześwietlenia, systemy 
umożliwiające rejestrację czynności narządu oraz tomografia komputerowa [5]. 
 
Konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie 
 
 Promienie rentgenowskie po przejściu przez ciało pacjenta padają na powierzch-
nię błony rentgenowskiej, która składa się z polietylowego podłoża, pokrytego z obu 
stron emulsją fotograficzną. Emulsję tworzy zawiesina bromku i jodku srebra w żela-
tynie. Błona znajduje się w specjalnej kasecie rentgenowskiej. Jej ściany wewnętrzne 
pokryte są foliami wzmacniającymi, które ściśle przylegają do powierzchni błony. 
Istotnym elementem folii wzmacniających jest warstwa luminoforu w zawiesinie pla-
stikowej. Do niedawna najbardziej efektywnym luminoforem był ortowolframian 
(VI) wapnia − CaWO4. Obecnie wykorzystuje się luminofor ze związków pierwiast-
ków ziem rzadkich, które wysyłają znacznie więcej światła widzialnego niż wolfra-
mian wapnia. Odpowiedni dobór wielkości ziarna luminoforu ma istotny wpływ na 
jakość zdjęcia i dawkę promieniowania, jaką otrzymuje pacjent. Folie wzmacniające 
zmieniają znaczną cześć padających na nie promieni rentgenowskich na światło wi-
dzialne, a tym samym wzmacniają efekt naświetlania emulsji fotograficznej. 
 Po naświetlaniu błona rentgenowska, podobnie jak każda błona fotograficzna, 
poddana jest obróbce fotochemicznej. Proces ten odbywa się automatycznie i składa 
się z wywołania, kąpieli pośredniej, utrwalania, płukania i suszenia.  
 Obraz, jaki otrzymujemy na zdjęciu rentgenowskim, zależy w dużej mierze od 
geometrii wiązki promieni rentgenowskich. Rozbieżny kształt wiązki powoduje, że 
fotografowany przedmiot ulega powiększeniu. Niekorzystnemu zniekształceniu 
obiektu można zapobiec, jeśli znajduje się on możliwie blisko błony (kasety) rentge-
nowskiej, a odległość ogniska lampy od błony jest duża. Zdjęcia rentgenowskie wy-
konuje się przeważnie z odległości 100 cm. Zniekształcenie przedmiotu w zależności 
od jego położenia w wiązce promieni ilustruje Rys. 4 [6]. W obrazie rentgenowskim, 
który jest sumą nakładających się na siebie cieni, trudno niekiedy ocenić niektóre 
części przedmiotu. Dlatego z zasady przedmiot bada się za pomocą dwóch zdjęć,  
w dwóch prostopadłych do siebie rzutach. 
 Dobry obraz rentgenowski powinien charakteryzować się właściwym kontrastem 
i dobrą ostrością. Pod pojęciem kontrastu rozumie się różnice w zaczernieniu po-
szczególnych pól obrazu, odpowiadające różnicom gęstości tkanek uwidocznionych 
na zdjęciu [6]. 
 Kontrast obrazu zależy od: jakości promieniowania, budowy przedmiotu, czułości 
błony i rodzaju folii wzmacniających oraz ilości promieniowania rozproszonego  
i stopnia „zadymienia” błony.  
  Ostrością nazywa się zdolność do dobrego zarysowania granic części składo-
wych przedmiotu. Nieostrość zarysów utrudnia rozpoznanie szczegółów obrazu i ob-
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jawia się występowaniem półcienia. Odróżnia się cztery rodzaje nieostrości: geome-
tryczną, fotograficzną, ruchową oraz nieostrość zależną od promieniowania rozpro-
szonego. Nieostrość geometryczna zależy od wielkości ogniska optycznego lampy 
rentgenowskiej (Rys. 5). Obowiązuje zasada, że im mniejsze ognisko, tym mniejsza 
nieostrość [6]. Nieostrość fotograficzna jest zależna od wielkości ziaren luminoforu 
folii wzmacniającej i emulsji błony. Im współczynnik wzmocnienia folii jest większy 
i im czulsza jest błona, tym nieostrość jest większa. Ruchy przedmiotu lub jego czę-
ści są odpowiedzialne za nieostrość ruchową. Może być ona zmniejszona przez krót-
kie czasy naświetlania lub przez unieruchomienie badanej części ciała. 
 Rozdzielczością nazywa się zdolność do uwidaczniania oddzielnie drobnych 
szczegółów obrazu, które są położone bardzo blisko siebie. Zdjęcia rentgenowskie 
wykonane bez folii wzmacniających mają bardzo dobrą zdolność rozdzielczą. Folie 
wzmacniające zmniejszają nieco rozdzielczość błony, pozwalają jednak zmniejszyć 
dawkę promieniowania, jaką otrzymuje pacjent [6]. 
 

 
 

Rys. 4. Zmiana kształtów i wymiarów przedmiotu, zależna od położenia w stosunku do promienia 
środkowego [6]. 

 

 
 

Rys. 5. Półcień zależny od wielkości ogniska lampy [6]. 
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Radiografia cyfrowa 
 
 W systemie radiografii cyfrowej w miejsce błony rentgenowskiej wprowadza się 
odpowiednią folię pamięciową, w której rolę bromku i jodku srebra spełniają związki 
fosforu lub selenu. Po naświetlaniu folii promieniami rentgenowskimi powstaje  
w niej, podobnie jak w emulsji fotograficznej, obraz utajony. Obraz ten odczytuje się 
za pomocą czytnika laserowego i zapisuje się w postaci cyfrowej w układzie pamię-
ciowym komputera. Po sprzężeniu komputera z drukarką laserową można wynik ba-
dania przedstawić na papierze termoczułym lub błonie fotograficznej. 
 Radiografia cyfrowa jest rozwiązaniem kosztownym, lecz ma wiele zalet, wśród 
których wymienia się [6]: 

− Wyższą czułość kontrastową w porównaniu do emulsji fotograficznej, co 
umożliwia istotne zmniejszenie dawki promieni X, jaką otrzymuje pacjent. 

− Możliwość przetwarzania danych, archiwizowania w układach pamięciowych 
komputerów i przesyłania na odległość z zachowaniem wysokiej jakości obra-
zu.  

 
Prześwietlenie 
 
 Prześwietlenia są wykonywane za pomocą wzmacniacza obrazu połączonego  
z telewizją w obwodzie zamkniętym. Wzmacniacz obrazu jest szklaną bańką próż-
niową (Rys. 6). W jej wnętrzu znajdują się: ekran luminescencyjny pierwotny, foto-
katoda, elektrostatyczne soczewki skupiające, anoda i ekran wtórny. Zadaniem 
wzmacniacza jest zmiana promieniowania rentgenowskiego na światło widzialne.  
W zależności od różnic pochłaniania promieniowania przez ciało badanego na ekra-
nie wzmacniacza powstaje obraz podobny jak na błonie rentgenowskiej. Zwykle 
wzmacniacz łączy się z kamerą telewizyjną i monitorem, który służy do prezentacji 
wyniku badania (Rys. 7) [6]. 
 Korzyści prześwietlania za pomocą systemu wzmacniacz obrazu-telewizja są na-
stępujące [6]: 

− Duża jasność obrazów podczas badania w niezaciemnionym pomieszczeniu. 
− Polepszenie jakości obrazu przez dobry kontrast i uwidocznienie szczegółów. 
− Zmniejszenie o około 25% obciążenia promieniowaniem pacjentów i radiolo-

gów. 
− Przeniesienie obrazów na oddalony od pacjenta monitor, magnetowid lub ta-
śmę filmową. 

− Zmiana obrazu analogowego na cyfrowy. 
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Rys. 6. Budowa i działanie wzmacniacza obrazu [6]. 
 

 
 

Rys. 7. Układ wzmacniacz obrazu − telewizja do prześwietleń [6]. 
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Radiologiczne badania czynnościowe 
 
 Wiele narządów, takich jak serce, naczynia, przewód pokarmowy i inne, znajdują 
się w ciągłym ruchu. Pojedyncze zdjęcia nie zawsze są wystarczające do ich oceny. 
W przypadku badania zjawisk dynamicznych mamy do dyspozycji następujące urzą-
dzenia [6]: 

− Zmieniacz błon rentgenowskich, umożliwiający wykonanie do 12 zdjęć/s. Sys-
tem ten znajduje szczególne zastosowanie w konwencjonalnej angiografii. 

− Kamera filmowa 35 mm, połączona ze wzmacniaczem obrazu, umożliwia wy-
konanie do 200 zdjęć/s. Znajduje zastosowanie w badaniach serca (koronaro-
grafia, kontrastowe badanie serca). 

− Magnetowid z zapisem obrazu na taśmie magnetycznej (badanie aktu połyka-
nia, przełyku, odpływów pęcherzowo - moczowodowych itp.). 

− Systemy cyfrowe z możliwością przetwarzania obrazu. 
 

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna 
 
 Stanowi ona udoskonalenie dotychczasowych metod badania serca i układu na-
czyniowego. Istota działania tej metody jest zbliżona do subtrakcji fotograficznej, 
która polega na nałożeniu dwóch obrazów rentgenowskich: pozytywu zdjęcia prze-
glądowego i negatywu wykonanego po podaniu do określonego obszaru naczyniowe-
go środka cieniującego. Wymieniona technika (subtrakcji) cieni części miękkich  
i kości pozwala na lepsze uwidocznienie badania naczyń krwionośnych.  
 W systemach cyfrowej angiografii subtrakcyjnej obrazy pozytywowe i negaty-
wowe są rejestrowane nie na błonie rentgenowskiej, a w układach pamięciowych 
komputera. Technika ta, oparta na radiografii cyfrowej, cechuje się szczególnie wy-
soką zdolnością rozdzielczą kontrastową. Umożliwia ona uwidocznienie aorty i jej 
głównych rozgałęzień po dożylnym podaniu środka cieniującego bez potrzeby cew-
nikowania tętnic [5, 8, 9]. 
 

 
 

Rys. 8. Zasada subtrakcji [6]. 
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Wykorzystanie lampy rentgenowskiej w tomografii komputerowej 
 
 Tomograf komputerowy dla wytworzenia obrazu wykorzystuje lampę rentgenow-
ską umieszczoną we wnętrzu gantry, emitującą promieniowanie rentgenowskie i wy-
konującą ruch obrotowy wokół pacjenta. Układ detektorów znajdujących się po prze-
ciwnej stronie wychwytuje wiązkę promieniowania, która przeszła przez ciało chore-
go. W tomografie komputerowym właśnie matryca detektorów, a nie błona rentge-
nowska, jest receptorem obrazu. 
Odpowiednie algorytmy komputerowe wykorzystywane są do tworzenia cyfrowych 
obrazów tomograficznych ciała w płaszczyźnie osiowej (Rys. 9).  

Bardzo istotne dla jakości powstającego w tomografii komputerowej obrazu 
jest zastosowanie kolimatorów radiografii klasycznej. Użycie kolimatorów znacząco 
zmniejsza dawkę promieniowania pochłoniętą przez pacjenta dzięki ograniczeniu ob-
jętości tkanek poddawanych napromieniowaniu, zwłaszcza również nasilenie niepo-
żądanych skutków wykonanej ekspozycji, takich jak powstawanie promieniowania 
rozproszonego. Tomograf komputerowy wykorzystuje, co najmniej dwa układy ko-
limatorów. Jeden z nich przylega do obudowy lampy rentgenowskiej i ogranicza 
wiązkę promieni przed jej dotarciem do badanego obiektu, drugi umieszczony jest  
w bezpośrednim sąsiedztwie detektorów promieniowania. Wspólne działanie takiego 
układu regulacji wiązki pozwala na dokładne określenie pożądanej grubości obrazo-
wanej warstwy. W radiografii konwencjonalnej, struktury anatomiczne zostają przed-
stawione w postaci obrazu analogowego, na błonie rentgenowskiej, pełniącej w tym 
przypadku rolę detektora promieniowania. W tomografii komputerowej, wiązka pro-
mieni rentgenowskich przenikających przez ciało pacjenta ulega osłabieniu i na pod-
stawie pomiaru przypisany jest jej współczynnik osłabienia. Współczynnik ten, mie-
rzony jest w tzw. jednostkach Hounsfielda, określa średnią gęstość danej objętości 
tkanki (woksel), wskazując tym samym stopień pochłaniania przez nią promieniowa-
nia. Przyjęto, że w tomografii komputerowej gęstości wody odpowiada w przybliże-
niu wartość 0, gęstość powietrza -1000 (czarny kolor na obrazie TK), a gęstości istoty 
zbitej kości +1000 (biały kolor na obrazie TK) jednostek Hounsfielda. Wszystkim 
tkankom badanego obszaru o gęstościach pośrednich pomiędzy gęstością wody od-
powiadają różne dodatnie wartości wyrażone w jednostkach Hounsfielda, które na 
powstającym obrazie tomograficznym reprezentowane są przez różne odcienie skali 
szarości. Każdy woksel o charakterystycznej dla siebie średniej gęstości wyrażonej  
w jednostkach Hounsfielda, jest wyświetlany na monitorze komputerowym aparatu 
TK w postaci dwuwymiarowej mapy pikseli. 
 Personel pracowni tomograficznej powinien umieć zmieniać wygląd obrazu TK 
na monitorze poprzez regulację jego kontrastu (szerokości podziału wartości j. H. 
czyli szerokości tzw. „okna”) oraz wybór gęstości odpowiedniej dla wybranych tka-
nek (czyli poziomu okna). I tak, na przykład, dla najlepszego przedstawienia i do-
kładnego umiejscowienia uszkodzeń w obrębie kości, najbardziej odpowiednie jest 
ustawienie szerokości okna, przy jednoczesnym wysokim poziomie okna (tzw. „okno 
kostne”). 
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 Obrazowanie układu mięśniowo-szkieletowego, a w szczególności kręgosłupa, 
wymaga na ogół dobrego uwidocznienia na każdej warstwie przekroju osiowego za-
równo tkanek miękkich, jak i struktur kostnych, co wiąże się zwykle z koniecznością 
wykonania osobnej dokumentacji zdjęciowej badanej okolicy w dwóch różnych 
oknach (najczęściej oknie tkankowym i kostnym) [7-9]. 

 
Rys. 9. Tomograf komputerowy nie wykorzystuje błony rentgenowskiej jako receptora obrazu,  

wykorzystuje natomiast matrycę detektorów [7]. 
 
Techniki obrazowania 
 
 Powszechnie stosowana technika badania TK odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
polega na obrazowaniu przylegających do siebie warstw w płaszczyźnie ukośnej, po-
chylonej nieznacznie (w zakresie maksymalnego odchylenia gantry, czyli najczęściej 
od +25 do -25º) względem płaszczyzny osiowej, dla dostosowania kąta nachylenia 
poszczególnych przestrzeni międzykręgowych. Grubość każdej z warstw nie powinna 
przekraczać 3-5 mm. Na poziomie L5-S1, można uzyskać często tylko obrazy war-
stwy zbliżonej do płaszczyzny tarczy międzykręgowej, ponieważ kąt jej nachylenia 
wykracza często poza zakres maksymalnego wychylenia gantry tomografu. Wykona-
nie właściwego badania tomograficznego, musi być każdorazowo poprzedzone wy-
konaniem cyfrowego obrazu pilotowego (topogramu) w projekcji bocznej lub wień-
cowej. Pozwala to na dokładne umiejscowienie wykonanych w późniejszym czasie 
przekrojów ciała w płaszczyźnie osiowej (Rys. 10). 
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Rys. 10. Typowy układ zdjęć z tomografii komputerowej z obrazami pilotowymi − topogramami 

(obrazy w lewym górnym rogu), umożliwiającymi zaplanowanie badanych warstw [7]. 
 

 Inna, stosowana powszechnie technika wykonania badania tomograficznego, po-
lega na obrazowaniu kolejnych warstw ciała w płaszczyźnie osiowej wiązką piono-
wą, prostopadłą do blatu stołu tomografu. Tego rodzaju przekroje osiowe mogą zo-
stać poddane dalszej obróbce komputerowej, czyli procesowi tzw. rekonstruowania. 
Pozwala on na uzyskanie rekonstrukcji obrazu w płaszczyźnie strzałkowej i wieńco-
wej. Mimo, że obrazy te wykazują często znaczną przewagę w przedstawianiu nie-
których struktur anatomicznych, rzadko mogą one dostarczyć większej ilości infor-
macji niż badania wykonane rutynowo w jednej płaszczyźnie (Rys. 11). Użyteczność 
obrazów rekonstruowanych w płaszczyźnie wieńcowej lub strzałkowej wykorzysty-
wana jest najczęściej w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z uszkodzeniami w ro-
dzaju złamań złożonych kości. Możliwe jest również wykonanie rekonstrukcji w celu 
otrzymania obrazu trójwymiarowego (tzw. „rekonstrukcja 3D”) (Rys. 12) [9]. 
 Przewaga tomografii komputerowej nad radiografią klasyczną dotyczy głównie 
znacznie większej zdolności tomografii do rozróżniania obiektów o małym kontra-
ście, przedstawienia poprzecznych przekrojów anatomicznych oraz możliwości re-
konstruowania uzyskanego obrazu w płaszczyznach dodatkowych strzałkowej  
i wieńcowej. Rozdzielczość przestrzenna tomografii komputerowej jest jednak mniej-
sza niż badań konwencjonalnych. Ponadto dawka promieniowania, przypadająca na 
powierzchnię skóry w obszarze działania ograniczonej kolimatorem wiązki, pochło-
nięta przez pacjenta podczas badania tomograficznego jest znacznie wyższa, często  
o 3-5 radów [7, 8]. 
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 Rys. 11. Rekonstrukcja dwuwymiarowego obrazu kręgosłupa szyjnego w płaszczyźnie strzałkowej, 

pokazująca przerostowe, wytwórcze zmiany w kręgosłupie, będące przyczyną zmniejszenia  
słupa kontrastu w worku oponowym (strzałka) [7]. 

 

 
 Rys. 12. Trójwymiarowa rekonstrukcja obrazu TK podstawy czaszki [7]. 
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Mielografia TK 
 
 Mielografia tomografii komputerowej (TKM), to pojęcie określające badanie to-
mograficzne wykonane po uprzednim wstrzyknięciu środka cieniującego do prze-
strzeni podpajęczynówkowej. Wraz z nadejściem ery wykonania badań MR, mielo-
grafia TK przestała być uważana za metodę, która powinna być wykonywana ruty-
nowo w diagnostyce obrazowej kręgosłupa. Może ona być jednak pomocna, w wy-
jątkowych sytuacjach, kiedy badania MR i TK nie dostarczają informacji wystarcza-
jących do rozwiązania problemu klinicznego [7, 8]. 
 
Artrografia 
 
 Badanie stawów w tomografii komputerowej wymaga zwykle podania środka 
cieniującego. Artrografia TK jest badaniem wykonywanym ostatnio znacznie rza-
dziej, po części dzięki powszechniej dostępnym i wykonywanym badaniom MR. 
Przewaga badania metodą rezonansu magnetycznego krwi w jego, nieinwazyjności, 
co więcej, właściwy dla tej metody duży kontrast pomiędzy tkankami miękkimi po-
woduje, że badanie MR jest idealną metodą obrazowania większości głównych sta-
wów. Jednak niektóre stawy mogą być ciągle jeszcze poddane lepszej ocenie przy 
użyciu artrografii TK, czego najlepszym przykładem może być diagnostyka stawu 
barkowego i biodrowego [7, 8]. 
 
 
Zastosowanie kliniczne tomografii komputerowej [4, 7, 8]: 
 

− Uraz. Za główne wskazanie do wykonania badania TK uważa się obecnie 
przypadki, w których doszło do urazu, szczególnie do urazu czaszki lub kręgo-
słupa, ale badanie tomograficzne może być bardzo przydatne także w ocenie 
złożonych złamań w okolicy biodra i barku. 

− Guzy. Metodą wyboru, służącą obrazowaniu i ocenie guzów tkanek miękkich 
jest obecnie badanie MR. Badanie TK wykazują dużą wartość w diagnostyce 
guzów zajmujących kości. Większość przypadków stwierdzonych klinicznie 
guzów kości wymaga przeprowadzenia diagnostyki przy użyciu obu metod ob-
razowania, co wydatnie pomaga w podjęciu decyzji o dalszym leczeniu.  

− Analiza mineralna kości. Ze względu na to, że tomografia komputerowa posia-
da zdolność określania współczynnika osłabienia promieniowania rentgenow-
skiego przez poszczególne tkanki, ta metoda obrazowania wykazuje szczegól-
ną wartość w dokładnej analizie ilościowej składników mineralnych kości, 
zwłaszcza w przypadku osteoporozy. 

− Badanie TK jamy brzusznej. Badanie TK znajduje powszechne zastosowanie  
w diagnostyce narządów jamy brzusznej, często w połączeniu z badaniem ul-
trasonograficznym. Przykładem wykorzystania TK w tej diagnostyce jest tęt-
niak aorty brzusznej. Jest ono przeprowadzane po ujawnieniu poszerzenia tego 
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naczynia oraz stwierdzeniu obecności zmian miażdżycowych z konwencjonal-
nych, przeglądowych zdjęciach rentgenowskich jamy brzusznej lub kręgosłupa 
lędźwiowego. 

 
Podsumowanie 
 
 Niektórzy uważają, że zastosowanie technik rentgenowskich przeżyło już czasy 
świetności i coraz częściej będzie zastępowane przez inne metody, chociażby MR. 
Jednak przyszłość ta nie nastąpi zbyt szybko, ponieważ na razie nie ma konkurencyj-
nej metody z punktu widzenia obrazowania struktur kostnych oraz wysokorozdziel-
czościowego wizualizowania rozmieszczenia struktur naszego organizmu. Rentge-
nowska tomografia komputerowa umożliwia dodatkowo wykonywanie operacji  
z jednoczesnym obrazowaniem (otwarte tomografy), dzięki czemu lekarz wie gdzie 
znajduje się w tej chwili narzędzie. Technika MR nie nadaje się do tego typu obra-
zowania ze względu na silne pole magnetyczne, które uniemożliwia zastosowanie 
konwencjonalnych metalowych narzędzi chirurgicznych. Dodatkowo mało komfor-
towy wydaje się być dla chirurga olbrzymi hałas w pomieszczeniu z uruchomionym 
skanerem MR. Należy się również zastanowić, czy warto jest rezygnować z konwen-
cjonalnych technik rentgenowskich na rzecz dokładniejszych, ale o wiele droższych 
technik obrazowania, w przypadku kiedy aż taka dokładność wcale nie jest wymaga-
na. Ponadto czas poświęcony na badanie CT lub MR jest znacznie większy i wymaga 
często odpowiedniego przygotowania pacjenta.  
 Obecnie opracowuje się coraz to nowsze algorytmy umożliwiające obrazowanie 
narządów, zmniejszające czas wykonywania badania. Projektuje się również coraz to 
nowsze i dokładniejsze detektory promieniowania X, jak również wydajniejsze lam-
py rentgenowskie wraz z wydajniejszymi systemami chłodzenia. Dąży się do zmini-
malizowania promieniowania absorbowanego przez pacjenta, przez co do obniżenia 
jego skutków ubocznych. 
 Czy istnieje jeszcze przyszłość dla promieniowania rentgenowskiego? Jak naj-
bardziej tak. Dopóki nie zostaną wynalezione inne sposoby wizualizacji tkanek twar-
dych, o znacznie lepszych właściwościach i możliwościach, promienie Röntgena bę-
dą wiodły prym wśród metod diagnostycznych. 
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Wstęp 
 
 Aktywne jądra galaktyk (AGNy) są jednymi z najbardziej energetycznych obiek-
tów we Wszechświecie. Są obserwowane we wszystkich zakresach długości fali – od 
promieniowania w dziedzinie radiowej do promieniowania X i gamma. Ich duża ja-
sność nie jest wywołana promieniowaniem poszczególnych gwiazd w galaktyce lecz 
ma źródło w wysokoenergetycznych procesach zachodzących w centralnych czę-
ściach galaktyki. Uważa się, że promieniowanie AGNów jest wywołane na skutek 
procesów akrecji materii na supermasywną czarną dziurę znajdującą się w centrum 
galaktyki. Aktywne jądra galaktyczne są obserwowane jedynie w 10% wszystkich 
obecnie znanych galaktyk. Zgodnie z ogólnie przyjętym modelem AGNu superma-
sywna czarna dziura jest otoczona dyskiem akrecyjnym, poprzez który materia spły-
wa na nią. W wyniku utraty momentu pędu emitowane jest silne promieniowanie UV 
oraz X, które jonizuje obłoki gazowe poruszające się w polu grawitacyjnym czarnej 
dziury. Na skutek jonizacji gazu następuje reemisja promieniowania obserwowana  
w postaci emisyjnych linii widmowych: szerokich lub wąskich w zależności od tego, 
czy pochodzi ona z rejonów gdzie obłoki gazowe poruszają się z dużymi czy małymi 
prędkościami (są to tzw. broad line regions – BLRs oraz narrow line regions – 
NLRs). Przypuszcza się, że czarna dziura wraz z dyskiem akrecyjnym i obłokami ga-
zowymi jest otoczona torusem gazowo pyłowym. Zaledwie 10% AGNów promieniu-
je w dziedzinie radiowej. W tym zakresie długości fali obserwuje się dwie przeciwnie 
skierowane strugi tzw. dżety radiowe, które są wystrzeliwane z centrum AGNu  
w przestrzeń międzygalaktyczną. Schematyczna budowa AGNu przedstawiona jest 
na rysunku 1, natomiast typowe skale wielkości podstawowych jego składników 
podane są w Tabeli 1.  
 Przedstawiony powyżej obraz AGNu wynika z wielu badań zarówno obserwa-
cyjnych, jak i teoretycznych. Jednakże nasza wiedza odnośnie procesów fizycznych 
zachodzących w AGNach, jego dynamiki oraz geometrii w dalszym ciągu nie została  
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Rys. 1. Schematyczna budowa aktywnego jądra galaktycznego. 
 

Tabela 1. Typowe skale wielkości poszczególnych składowych aktywnego jądra galaktycznego. 
 

Parametr Wartość 

Masa czarnej dziury 105 - 109 � � 

Zakres jasności 1042 - 1048 erg/s 

Skale czasowe zmienności minuty – dekady  

Eddingtonowskie tempo akrecji 0.01-1 

Rozmiar dysku akrecyjnego 0-3 pc 

Rozmiar rejonu powstawania szerokich 
linii 

10-21 pc 

Dyspersja prędkości BLR >1000-2000 km/s 

Temperatura BLR  104 K 

Rozmiar torusa gazowo-pyłowego 10-100 pc 

Temperatura pyłu w torusie kilkaset K 

Rozmiar rejonu powstawania wąskich 
linii 

100-10000 pc 

Dyspersja prędkości w NLR <1000-2000 km/s 
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do końca wyjaśniona i poznana.  AGNy są dzielone na różne klasy oraz podklasy  
w zależności od obserwowanych własności w różnych zakresach długości fali. Biorąc 
pod uwagę emisję radiową, AGNy są dzielone na obiekty radiowo głośne bądź ciche. 
Na podstawie własności widm optycznych można wyróżnić również poniższe klasy: 
 
Typ 1 – AGNy o szerokich liniach emisyjnych oraz jasnym kontinuum: kwazary, ga-
laktyki Seyferta 1, oraz galaktyki o szerokich liniach emisyjnych, 
Typ 2 – AGNy o wąskich liniach emisyjnych oraz słabej emisji kontinuum: galaktyki 
Seyferta 2, galaktyki o wąskich liniach emisyjnych, 
Typ 0 – AGNy o słabych liniach emisyjnych oraz silnej emisji kontinuum: blazary. 
 
Przykładowe widma poszczególnych klas przedstawione są na rysunku 2. 
 

 
 

Rys. 2. Przykładowe widma optyczne różnych typów aktywnych jąder galaktycznych. 
 

 Z powodu istnienia wielu typów AGNów, stworzono model unifikacji, który  
tłumaczyłby taką różnorodność obserwowanych źródeł (Antonucci 1993, Urry  
i Padovani 1995). Opiera się on na tym, że widoczne różnice w obserwowanych wła-
snościach poszczególnych typów AGNów są wynikiem różnej orientacji tych obiek-
tów w stosunku do obserwatora (Rys. 3). 
 Szczególną klasą AGNów, którą będę się w dalszej części pracy zajmować, są 
radioźródła. Morfologia oraz rozmiary ich struktur radiowych są bardzo zróżnicowa-
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ne (od rozmiarów rzędu kiloparseków do 
przedstawiona jest na rysunku 4. Tak jak zostało to ju
tralnego źródła wychodzą dżety radiowe, które s
wanych cząstek (elektronów, protonów) poruszaj
kościami w polu magnetyczny
dzygalaktycznym tworzą się tzw. loby radiowe zako
cymi miejscami, w których tworzy si
 

 

Rys. 3. Klasyfikacja aktywnych jąder galaktyk w zale
przedstawia podział AGNów radiowo gło

 

 

Rys. 4. Przykładowa budowa radio

 

ędu kiloparseków do megaparseków). Budowa radio
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ciami w polu magnetycznym. Na skutek oddziaływania dżetu z oś
ą ę tzw. loby radiowe zakończone gorącymi plamami b

cymi miejscami, w których tworzy się front uderzeniowy. 
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 Największymi pojedynczymi obiektami we Wszechświecie są gigantyczne radio-
źródła. Ich rozmiary, przekraczające 0.72 Mpc, są porównywane z rozmiarami gro-
mad galaktyk. Stanowią one bardzo mały procent (<1%) wszystkich radiogalaktyk. 
Obecnie znanych jest około 240 gigantów z czego 8% jest stowarzyszonych z kwaza-
rami. Największa znana obecnie struktura radiowa, o rozmiarze 4.69 Mpc, obserwo-
wana jest w obiekcie 3C236 (Machalski i in. 2008). Przyczyny powstawania gigan-
tycznych radioźródeł są jak dotąd nie do końca poznane i wyjaśnione. Przypuszcza 
się, że mogą to być bardzo stare radioźródła, które zdążyły wyewoluować do tak du-
żych rozmiarów. Wyniki badań wieków gigantycznych radioźródeł (np. Kuligowska  
i in. 2009, Machalski, Jamrozy i Saikia 2009) potwierdzają, że są one stare, jednak 
obserwuje się inne, równie stare, radioźródła, które nie są gigantami. Tak więc wiek 
nie jest jedynym czynnikiem, który jednoznacznie odpowiada za powstawanie wiel-
koskalowych struktur radiowych. Rozważa się również hipotezę mówiącą o tym, że 
giganty ewoluują w rzadkim ośrodku przez co rozchodzące się w nim dżety radiowe 
mogą bez większych oporów propagować się na duże odległości od galaktyki macie-
rzystej (np. Machalski i Jmrozy 2006, Subrahmanyan i in. 2008). Ta hipoteza nie jest 
jednak wystarczająca by wytłumaczyć istnienie wszystkich gigantów, gdyż obserwu-
je się również giganty na dużych przesunięciach ku czerwieni, gdzie gęstość otacza-
jącego je ośrodka jest większa. Powtarzające się cykle aktywności radiowej również 
są proponowane jako jedna z możliwych przyczyn powstawania gigantów (np.  
Machalski i in. 2011, Schoenmakers i in. 2000) jednak jak dotąd nie dają one jedno-
znacznych wyników. Rozważa się również hipotezę, w której za powstawanie wiel-
koskalowych struktur radiowych mogą być odpowiedzialne specyficzne własności 
centralnych aktywnych jąder. Sprawdzenie tej ostatniej hipotezy stanowi dalszą treść 
poniższej pracy. Poprzez porównanie parametrów charakteryzujących strukturę ra-
diową (opisanych poniżej) z parametrami centralnego aktywnego jądra (np. masą 
czarnej dziury, tempem akrecji) szukałam czy istnieje jakaś pośrednia lub bezpośred-
nia zależność pomiędzy własnościami radioźródła a własnościami centralnych 
AGNów.     
 
Próbka gigantycznych kwazarów 
 
 W moich badaniach analizowałam próbkę 45 gigantycznych radiokwazarów wy-
selekcjonowanych z przeglądów radiowych: Gregg i in. (1996), Becker i in. (2001), 
White i in. (2000), and de Vries i in. (2006), Kuligowska i in. (2009). Jako próbkę 
porównania wzięłam radiokwazary o mniejszych rozmiarach struktur radiowych – 49 
obiektów (0.1-0.7 Mpc) z pracy Nilssona (1998). Radioźródła z próbki porównania  
selekcjonowane były w oparciu o poniższe kryteria: 

− Posiadały ogólnie dostępne widma optyczne w przeglądzie SDSS. 
− Miały przesunięcia ku czerwieni w zakresie od � � 0.4 do � � 2 (tak jak 

próbka gigantów). 
− Ich zrzutowany rozmiar struktur radiowych na sferę niebieską był większy niż 

0.2 minuty łuku – ograniczenie to pozwala na rozseparowanie lobów 
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radiowych. 
Wszystkie badane przeze mnie radiokwazary posiadały dostępne widma optyczne jak 
również dane z przeglądów radiowych nieba: FIRST, NVSS. 
  
Próbka gigantycznych galaktyk 
 
 Do moich analiz zostało wybrane 45 gigantycznych radiogalaktyk, dla których 
dostępne były dane spektroskopowe oraz radiowe – podobnie jak w przypadku gigan-
tycznych radiokwazarów. Jako próbkę porównawczą wykorzystałam radioźródła  
z katalogu Kozieł-Wierzbowska i Stasińska (2011), w którym znajduje się 401 radio-
galaktyk (w szerokim zakresie rozmiarów – od bardzo zwartych do bardzo rozcią-
głych). Po odrzuceniu gigantów, które znajdowały się w katalogu, do analiz porów-
nawczych wykorzystałam ostatecznie 385 radiogalaktyk.  
 
Analiza danych radiowych  
 
 Wykorzystując pakiet AIPS (Astronomical Image Processing System), zmierzone 
zostały podstawowe parametry charakteryzujące strukturę radiową radioźródła tj.:  

1. stosunek długości poszczególnych lobów radiowych, �; 
2. kąt �, określający na ile loby radiowe nie są współliniowe; 
3. stosunek strumieni poszczególnych lobów radiowych, �; 
4. całkowita moc radiowa radioźródła  ¡~¡ oraz moc radiowa jądra  ¢~/�, 

wyznaczone w oparciu o formułę podaną przez Brown, Webster i Boyle 
(2001): 
 M£¤ ¡~¡¥U�!�� � M£¤f¡~¡�¦§� � 1 � ¨� & M£¤1 � �� � 2M£¤<©��nª�= � 17.08 
 

 
gdzie: ̈  jest indeksem spektralnym, ©� – odległością jasnościową, � – przesu-
nięciem ku czerwieni, f¡~¡ – zmierzonym całkowitym strumieniem radiowym. 
Do wyznaczenia mocy radiowej jądra wykorzystana została ta sama formuła 
(w miejscach gdzie znajdują się wielkości z indeksem tot trzeba zamienić na 
indeks core). Dla gigantycznych radiokwazarów przyjęłam ̈ ¡~¡ � �0.6 (War-
dle i in. 1997), ̈ ¢~/� � �0.3 (Zhang i Fan 2003), natomiast dla gigantycznych 
radiogalaktyk ¨¢~/� � �0.5  ,  ̈ ¡~¡ � �0.75. 

 
5. Inklinacja i – kąt pomiędzy osią dżetu a obserwatorem (K � 90 oznacza, że 

obiekt leży w płaszczyźnie nieba), wyznaczany w oparciu o formułę: 
 K � ®�?ªª£J � 1�$ & J � 1�J � 1��¯ 
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gdzie: �$ jest prędkością dżetu radiowego wyrażoną w jednostkach prędkości 
światła (Hocuk i Barthel 2010). Dla wszystkich badanych obiektów przyjęłam �$ � 0.6 zgodnie z Wardle i in. (1997) oraz Arshakian i Longair (2004). Wiel-
kość J zdefiniowana jest jako:  
 J � <f$ f¢$⁄ =� �!t⁄

 
 

gdzie f$ oraz f¢$ są maksymalnymi wielkościami strumienia radiowego odpo-
wiednio w lobie bliższym i dalszym od jądra. 

 
Poszczególne parametry struktur radiowych zostały przedstawione są na rysunku 5.  

 
Rys. 5. Mapa radiowa radioźródła z zaznaczonymi podstawowymi parametrami opisującymi  

struktury radiowe.  
 

Analiza danych spektroskopowych 
 
 Wszystkie widma optyczne zostały zredukowane za pomocą pakietu IRAF (Re-
duction and Analysis Facility). W pierwszym kroku zostały one poprawione na eks-
tynkcję galaktyczną a następnie przesunięte do zerowego redsziftu. W celu wykona-
nia pomiarów poszczególnych linii widmowych oraz innych parametrów, zostało do-
pasowane kontinuum widmowe. W przypadku kwazarów do obserwowanego widma 
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dopasowywane było kontinuum potęgowe niskiego stopnia, w tych przedziałach dłu-
gości fali gdzie nie obserwuje się emisyjnych linii widmowych (np. 1320-1350 Å, 
 

 

 
Rys. 6. Górny diagram: widmo gigantycznego radiokwazara J0809+2912 z dopasowanym kontinu-
um potęgowym zaznaczonym zieloną linią (górna część diagramu) oraz widmo z odjętym kontinu-
um potęgowym, do którego zostało dopasowane kontinuum pochodzące od linii żelaza (dolna część 

diagramu). Dolny diagram: widmo gigantycznej radiogalaktyki  J1021+1217 z dopasowanym  
kontinuum gwiazdowym – zielona linia na górnym widmie oraz widmo tej samej radiogalaktyki  

po odjęciu kontinuum gwiazdowego – dolne widmo. 
 

1430-1460 Å, 1790-1830 Å, 3030-3090 Å, 3540-3600 Å oraz 5600-5800 Å). Następ-
nie dopasowane zostało kontinuum pochodzące od emisji żelaza. W zakresie UV 
(1250-1350 Å) wykorzystałam szablon emisji żelaza opracowany przez Vestergaard  
i Wilkes (2001), a w zakresie 3535–7530 Å Veron-Cetty, Joly i Veron (2004). Przy-
kładowe dopasowanie przedstawione zostało na rysunku 6 (górny diagram). 
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 Dla galaktyk kontinuum widmowe – zdominowane przez emisję pochodzenia 
gwiazdowego, zostało dopasowane przy użyciu programu Starlight 
(http://www.astro.ufsc.br/starlightst; Cid Fernandes i in. 2005). W oparciu o bazę 150 
widm charakterystycznych dla gwiazd o danym wieku oraz metaliczności (1 �§? T�+ T 18 e§?; 0.005 T % % �T 2.5�⁄  program dopasowuje kontinuum jako superpo-
zycję widm poszczególnych gwiazd. Dzięki takiemu dopasowaniu otrzymujemy 
również informację o tym z jakich gwiazd zbudowana jest galaktyka oraz np. wartość 
dyspersji prędkości gwiazd w galaktyce. Przykładowe dopasowanie przedstawione 
zostało na rysunku 6 (dolny diagram). 
 Przypuszcza się, że centralna supermasywna czarna dziura odgrywa bardzo waż-
ną rolę w „życiu” aktywnego jądra, jednakże historia formowania się czarnych dziur 
nie jest do końca wyjaśniona. Była ona tematem wielu badań np. Marconi i in. 
(2004), King i Pringle (2006), Netzer i in. (2007), Volonteri i Begelman (2010). Naj-
bardziej prawdopodobnym procesem zasilania masy czarnej dziury są procesy akrecji 
opisywane zazwyczaj za pomocą współczynnika efektywności akrecji η (efektyw-
ność zamiany masy na promieniowanie) oraz eddingtonowskiego tempa akrecji m²  
będącego stosunkiem jasności bolometrycznej do jasności Eddingtona. Przykładowo, 
dla dysku akrecyjnego wokół rotującej czarnej dziury o masie �³� � 10´� �, µ � 0.1 oraz jasności typowej dla kwazara, wartość tempa akrecji potrzebna do tego 
by utrzymać jasność dysku akrecyjnego powinna być na poziomie 1-10 M�/rok. Ist-
nieje kilka metod, za pomocą których masa czarnej dziury (�³�) znajdującej się  
w galaktyce może być wyznaczona (estymowana). Każda z metod jest dostosowana 
do typu obiektu, dla którego chcemy wyznaczyć masę. Ja skupię się głównie na 
dwóch metodach, których używałam do wyznaczenia mas w stosunkowo odległych 
kwazarach oraz galaktykach aktywnych. 
 W przypadku kwazarów stosuje się tzw. metodę rewerberacji (Peterson 1993). 
Polega ona na obserwacjach zmienności emisji kontinuum oraz linii widmowych. 
Jeśli jasność centralnego źródła (dysku akrecyjnego wokół czarnej dziury) wzrośnie 
(tzn. emitowana jest większa ilość promieniowania UV jonizującego obłoki gazowe), 
wówczas po pewnym czasie będziemy obserwować wzmocnienie linii widmowych 
pochodzących z obłoków poruszających się w najbliższym otoczeniu czarnej dziury. 
Opóźnienie czasowe, które zostanie zaobserwowane będzie odpowiadało czasowi 
propagacji fotonu z centralnego źródła do rejonów emisji linii widmowych. Tym sa-
mym da to nam informację o odległości tych rejonów od centrum. Obłoki emitujące 
linie widmowe poruszają się w polu grawitacyjnym czarnej dziury tak więc spełniona 
jest zależność: 
 �³� � c³�b�³�b�e  

 
gdzie: c³�b jest odległością rejonów emisji linii widmowych od centrum,  �³�b – prędkością z jaką poruszają się obłoki emitujące linie, G – stałą grawitacyjną. 
Prędkość �³�b może być wyznaczona jako: 
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�³�b � ¶ & �¥U� 
 
gdzie FWHM jest szerokością połówkową emisyjnej linii widmowej (poszerzenie 
dopplerowskie linii) natomiast współczynnik ¶ zależy od struktury, kinematyki oraz 
orientacji regionu powstawania szerokich linii widmowych. Zazwyczaj, z powodu 
braku powyższych informacji dla konkretnego AGNu, przyjmuje się wartość ¶ � ·3 2⁄  odpowiadającą sferycznemu, przypadkowemu rozkładowi obłoków gazo-
wych. 
 Na podstawie obserwacji kilkudziesięciu kwazarów stwierdzono, że istnieje za-
leżność łącząca rozmiar regionu powstawania szerokich linii emisyjnych (c³�b)  
a jasnością kontinuum widmowego (̧�¹) na konkretnej długości fali (w tym przy-
padku ̧ � 5100 º, Kaspi i in. (2000, 2005): 
 c³�b~¸�¹<5100º=>.»>¼>.>�

 
 
W oparciu o powyższą zależność, do wyznaczenia masy czarnej dziury, możliwe jest 
użycie przybliżonej metody rewerberacji dla obiektów, dla których nie były prowa-
dzone długo trwające obserwacje zmienności. Mając widmo kwazara masa czarnej 
dziury może zostać wyznaczona w oparciu o pomiar szerokości emisyjnej linii wid-
mowej oraz jasności kontinuum na konkretnej długości fali: 
 �³� � � & 10½ R ¸�¹1055 .?¤J!�S³ & R FWHM1000 kms!�S� MÄ 

 
Stałe kalibracyjne � i V głównie zależą od tego jakiej linii emisyjnej użyjemy do wy-
znaczania masy czarnej dziury. Dla linii magnezu MgII (2798 Å), za pomocą której 
wyznaczałam masy czarnych dziur dla badanych przeze mnie źródeł, stałe � i V mają 
wartości � � 7.24, V � 0.5 (Vestergaard i Osmer 2009). 
 W przypadku aktywnych galaktyk opisana wyżej metoda nie może być zastoso-
wana gdyż centralne regiony (dysk akrecyjny oraz szybko poruszające się obłoki ga-
zowe) nie mogą być bezpośrednio obserwowane – zazwyczaj są zasłonięte przez to-
rus gazowo pyłowy. Promieniowanie, które obserwujemy pochodzi głównie od 
gwiazd wchodzących w skład galaktyki.  Ferrarese i Merritt (2000), Gebhardt i in. 
(2000) znaleźli, że istnieje bardzo silna korelacja pomiędzy masą czarnej dziury  
a dyspersją prędkości gwiazd h+ w zgrubieniu centralnym galaktyki:  
 M£¤ ��³��Ä � � ¨ � �M£¤ P h+200 F�J!�Q 

 
gdzie stałe ̈ � 8.13 ¼ 0.05, � � 5.13 ¼ 0.34 (Graham 2011). Jak dotąd nie wyja-
śniono skąd ta silna korelacja się bierze.  
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Wyniki  
 
 W pierwszym kroku analiz porównywałam masy czarnych dziur z mocami ra-
diowymi  ¢~/�,  ¡~¡. Na rysunku 7 przedstawione zostały powyższe zależności dla 
wszystkich badanych próbek obiektów. Zarówno dla gigantycznych radiokwazarów, 
jak i gigantycznych radiogalaktyk nie ma widocznej różnicy w wartościach badanych 
parametrów. Rozkład mas czarnych dziur dla wszystkich badanych próbek jest po-
dobny, a otrzymane wartości mieszczą się w przedziale 6.3 w M£¤�³�Å� �Æ� w9.8.  

 

 
 

Rys. 7. Zależność masy czarnej dziury od całkowitej mocy radiowej (górny wykres) oraz mocy ra-
diowej jądra (dolny wykres). Czerwonym kolorem zaznaczone są radiogalaktyki (pełne kółka – 

gigantyczne, puste – o mniejszych rozmiarach), natomiast czarnym kolorem zaznaczone są radio-
kwazary (pełne kółka – gigantyczne, puste – o mniejszych rozmiarach). Powyższa konwencja  sto-

sowana jest na wszystkich kolejnych wykresach. 
 

 Dla próbek kwazarów, dla których było możliwe wyznaczenie Eddingtonowskie-
go tempa akrecji (m² ), badałam zależność  m²  od mocy radiowych. Tempa akrecji są 
stosunkowo niskie (od 0.01-0.3) co świadczy o tym, że badane obiekty na wcześniej-
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szych etapach ewolucji zostały „zasilone” w materię i obecnie masa czarnych dziur 
nie rośnie. Na rysunku 8 przedstawiłam powyższe wielkości wyznaczone dla próbek 
radiokwazarów. 

 
 

 
Rys. 8. Zależność eddingtonowskiego tempa akrecji od całkowitej mocy radiowej (górny wykres) 

oraz mocy radiowej jądra (dolny wykres). Oznaczenia jak na rysunku 7. 
 
Dopasowane proste mają równania: 
    m² <3000 º= � 0.17¼0.05�log ¡~¡� � 5.80¼1.32�   m² <3000 º= � 0.20¼0.04�log ¢~/�� � 6.35¼1.03� 
 
gdzie współczynniki korelacji dla poszczególnych dopasowań wynoszą odpowiednio 
0.37 oraz 0.50. Na wykresie zależności  m² ( ¢~/�,) widoczna jest tendencja, że więk-
sze tempa akrecji obserwowane są w radioźródłach o większych mocach radiowych. 
Potwierdzenie takiej zależności wymagało by jednak wzięcia pod uwagę radioźródeł  
o szerszym zakresie mocy radiowych. 
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 Na rysunku 9 zostało sprawdzone czy masa czarnej dziury bezpośrednio może 
być powiązana z rozmiarami struktur radiowych. Podobnie jak w przypadku wyni-
ków zamieszczonych powyżej, nie ma widocznej różnicy pomiędzy gigantami  
a mniejszymi radioźródłami.     
 

 
Rys. 9. Zależność masy czarnej dziury od zrzutowanego na płaszczyznę nieba rozmiaru  

struktur radiowych. 
 

 W kolejnym kroku badałam asymetrie struktur radiowych. Dobrze znanym jest 
fakt, że  niejednorodności ośrodka międzygalaktycznego są jednym z czynników od-
powiedzialnych za asymetrię struktur radiowych. Rozkład wartości parametru � dla 
gigantycznych oraz mniejszych radiokwazarów został pokazany na rysunku 10. Wy-
daje się, że gigantyczne radiokwazary są bardziej symetrycznymi źródłami, jednak 
średnie wartości parametru � dla gigantów (� � 1.41 ¼ 0.36) oraz mniejszych ra-
diokwazarów (� � 1.65 ¼ 0.61) są równe w granicach błędu.  Bardzo podobny roz-
kład parametru � oraz identyczną wartość średnią otrzymałam dla próbki gigantycz-
nych radiogalaktyk. Również nie znalazłam żadnych znaczących różnic w warto-
ściach i rozkładach parametrów V oraz �. Średnie wartości dla wszystkich badanych 
gigantów (kwazarów i galaktyk) wyniosły V � 6°. 9 ¼ 6°. 03 oraz � � 1.13 ¼ 0.89. 
Rozkład kąta V gigantycznych radiokwazarów oraz radiogalaktyk przedstawiony zo-
stał na rysunku 10. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że nie ma znaczących różnic 
we własnościach ośrodka międzygalaktycznego, w którym ewoluują giganty oraz 
mniejsze radioźródła.  
 Ostatnim etapem analiz było zbadanie historii formowania się gwiazd w galakty-
kach macierzystych radioźródeł. W tym celu oprócz badania gigantów, wzięłam pod 
uwagę również źródła o bardzo małych romiarach struktur radiowych oraz radioźró-
dła, w których obserwuje się wznowienie aktywności radiowej (są to tzw. radioźródła 
podwójno-podwójne). Dzięki dopasowaniu kontinuum gwiazdowego w poszczegól-
nych galaktykach (za pomocą programu Starlight) było możliwe odtworzenie składu 
ich populacji gwiazdowych. Może on być wyrażony za pomocą tzw. wektora frakcji 
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światła (Ë$), który mówi ile procentowo światła galaktyki pochodzi od gwiazd o da-
nym wieku i metaliczności (Cid Fernandes et al. 2004).  

 

 
Rys. 10. Górny diagram: rozkład stosunku długości lobów radiowych Q dla próbki gigantycznych 

oraz mniejszych radiokwazarów. Dolny diagram: rozkład wartości kąta B dla próbki gigantycznych 
radiokwazarów (kolor czarny) oraz gigantycznych radiogalaktyk (kolor czerwony). 
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 Na rysunku 11 zamieszczone zostały histogramy przedstawiające procentowy 
udział populacji gwiazdowych o danym wieku. W poszczególnych kolumnach przed-
stawione są histogramy odpowiednio dla zwartych, gigantycznych oraz podwójno-
podwójnych radioźródeł. Każdy wiersz przedstawia histogramy dla danej wartości 
metaliczności, począwszy od  Z = 0.005 do Z = 2.5. Na zamieszczonym rysunku wi-
dać, że większość gwiazd wchodzących w skład zwartych radiogalaktyk ma wiek  
w dwóch zakresach: od 1-10 Myr oraz 1-11 Gyr. Większość z nich ma niskie meta-
liczności jednak obserwuje się również małą ilość gwiazd o wysokich metaliczno-
ściach w tych dwóch zakresach wiekowych. W gigantycznych radioźródłach zdecy-
dowana większość gwiazd ma duże wieki oraz wysokie metaliczności. Jedynie mała 
frakcja gwiazd posiada niskie metaliczności. W przypadku radiogalaktyk podwójno-
podwójnych występują gwiazdy w całym zakresie metaliczności oraz wiekowym. Na 
rysunku 12 przedstawione zostały zsumowane po wszystkich wartościach metalicz-
ności diagramy wektora Ë$. 

 

Zwarte radiogalaktyki Gigantyczne radiogalaktyki Radiogalaktyki podwójno-
podwójne 
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Rys. 11. Rozkład wieku gwiazd wchodzących w skład galaktyk macierzystych dla zwartych radio-
źródeł (lewa kolumna), gigantycznych radioźródeł (środkowa kolumna) oraz radioźródeł podwójno-

podwójnych (prawa kolumna) oraz różnych metaliczności: 0.005; 0.002; 0.2; 0.4; 1; 2.5  
w poszczególnych wierszach zaczynając od góry. 

 

Rys. 12. Rozkład wieku gwiazd w zależności od zsumowanego po wszystkich metalicznościach 
wektora xj dla zwartych radioźródeł (lewy diagram), gigantycznych radioźródeł (środkowy  

diagram) oraz radioźródeł podwójno-podwójnych (prawy diagram).  
 

Wnioski 
 
 Podsumowując wyniki moich badań można stwierdzić, że poza rozmiarem gigan-
tyczne radioźródła są bardzo podobne do radioźródeł o mniejszych rozmiarach.  
W szczególności mają porównywalne wartości mas czarnych dziur, a w przypadku 
kwazarów również tempa akrecji. Nie znalazłam żadnej znaczącej korelacji pomię-
dzy masami czarnych dziur a całkowitą mocą radiową oraz mocą radiową jądra. Wy-
daje się wręcz, że nie ma żadnego związku pomiędzy masą czarnej dziury a aktywno-
ścią radiową. Zgodnie z pracami dotyczącymi ewolucji czarnych dziur, główny przy-
rost ich masy następował dużo wcześniej niż pojawiła się obecnie obserwowana faza 
aktywności radiowej.  Dlatego, nawet jeśli przyrost masy czarnej dziury jest powią-
zany z generowaniem aktywności radiowej, taka zależność obecnie jest trudna do we-
ryfikacji.  
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 Rozkład parametrów �, V zarówno dla gigantów, jak i mniejszych radioźródeł 
jest porównywalny. Świadczy to o tym, że nie ma również znaczących różnic we 
własnościach ośrodka, w którym ewoluują te radioźródła. Jednak dokładniejsze ba-
dania własności ośrodka międzygalaktycznego (jego gęstości, ciśnienia) przyniosły 
by bardziej dokładne wyniki.  
 Jedyną własnością gigantów, odróżniającą je od mniejszych radioźródeł jest skład 
populacji gwiazdowych, które tworzą ich galaktyki macierzyste. Galaktyki gigan-
tycznych radioźródeł są utworzone głównie ze starych gwiazd o metalicznościach 
zbliżonych do słonecznej. Otrzymany wynik może świadczyć o tym, że nie tyle wła-
sności centralnego aktywnego jądra (masa czarnej dziury, tempo akrecji) a historia 
formowania się galaktyki macierzystej może być kluczowym czynnikiem, który od-
powiedzialny jest za generowanie gigantycznych struktur radiowych.      
 Zgodnie z otrzymanymi wynikami, konieczne jest przeprowadzenie szczegóło-
wych analiz mających na celu odtworzenie historii formowania się galaktyk macie-
rzystych gigantów. Równocześnie, badania tych obiektów na różnych częstotliwo-
ściach (od promieniowania X do radiowego) pozwoliłyby na lepsze zrozumienie pro-
cesów fizycznych zachodzących w galaktyce macierzystej oraz ich powiązaniu z ob-
serwowanymi strukturami radiowymi. Takie badania mogły by być kluczowe w uzy-
skaniu ostatecznej odpowiedzi na pytanie dlaczego nieliczne radioźródła mają bardzo 
duże rozmiary. 
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Wstęp 
 
 W medycynie, przy leczeniu nowotworów coraz częściej stosuje się promienio-
wanie jonizujące. Terapię promieniowaniem jonizującym możemy podzielić na tele-
radioterapię i brachyterapię. Źródłami promieniowania są liniowe przyspieszacze 
elektronów oraz urządzenia z izotopem promieniotwórczym 60Co, 137Cs, 192Ir. Sku-
pmy się na promieniowaniu wysoko energetycznym, które jest wytwarzane w przy-
spieszaczach liniowych zwanych potocznie akceleratorami medycznymi oraz na me-
todzie HDR (High Dose Rate), stosowanej w brachyterapii.  
 Niniejsza praca opisuje metody leczenia oraz sprzęt użyty do leczenia chorób 
nowotworowych. 
 
1. Rodzaje promieniowania 

 
 Promieniowanie rentgenowskie X, jest rodzajem promieniowania elektromagne-
tycznego. Długość fali mieści się w przedziale od 0.1 Å do 100 Å oraz zakresem 
znajdującym się pomiędzy ultrafioletem i promieniowaniem gamma. Częściowe po-
krywanie się zakresów promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma 
prowadzi do rozróżnienia promieniowania powstałego podczas hamowania elektro-
nów oraz w wyniku rozpadu promieniotwórczego jąder pierwiastków. 
 Rozróżniamy dwa zjawiska powstawania promieniowania rentgenowskiego. 
 Promieniowanie ciągłe powstaje w wyniku nagłego zahamowania elektronów  
w polu elektrycznym jądra atomowego. Rozpędzone elektrony uderzają w katodę  
i zderzając się z atomami tracą gwałtownie swoją prędkość, co prowadzi do zmniej-
szenia energii. Różnica energii zostaje wypromieniowana jako kwant promieniowa-
nia X [1]. Powstaje promieniowanie zwane promieniowaniem hamowania 
(Bremsstrahlung). 
 W próżniowej szklanej bańce z wtopionymi elektrodami zwanych anodą i katodą, 
elektrony, które są w sąsiedztwie katody, tworzą wokół niej chmurę. Przyłożone   
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wysokie napięcie wprawia w ruch elektrony w kierunku anody. Promieniowanie X 
powstaje w wyniku bombardowania anody przez strumień rozpędzonych elektronów 
(Rys. 1) [1]. 

 
Rys. 1. Schemat budowy lampy rentgenowskiej. 

 
 Promieniowanie charakterystyczne powstaje w wyniku przejścia elektronów po-
między różnymi poziomami energetycznymi w atomach. Jeżeli w wewnętrznej po-
włoce atomu zostanie usunięty elektron, to miejsce po nim zapełnia elektron z dalszej 
powłoki. Przejściu elektronu pomiędzy różnymi stanami energetycznymi towarzyszy 
wyemitowanie kwantu promieniowania rentgenowskiego o energii hν (h − stała 
Plancka, ν − częstotliwość). Energia jest dyskretna – ma określoną wartość, a więc 
energie emitowanych fotonów są charakterystyczne dla poszczególnych pierwiast-
ków. 
 Promieniowanie X wytwarzane w liniowych przyspieszaczach elektronów ma 
podobny charakter jak promieniowanie X generowane w lampie rentgenowskiej [1]. 
Energia wytwarzana w przyspieszaczach jest rzędu od kilku do kilkudziesięciu me-
gaelektronowoltów (MeV), natomiast w lampie rentgenowskiej maksymalnie do  
300 keV. 
 
2. Kryteria podziału radioterapii 

 
 Teleradioterapia polega na napromienianiu zewnętrznymi wiązkami promienio-
wania jonizującego. Źródło promieniowania jest w pewnej odległości od tkanek. Do 
tego typu terapii służą dwa bliźniacze przyspieszacze liniowe firmy ELEKTA Syner-
gy generujące promieniowanie fotonowe i elektronowe.  
 Cele radioterapeutyczne, jakie są stosowane w Zakładzie Radioterapii, to radiote-
rapia radykalna, paliatywna i objawowa.  
 Radioterapia radykalna ma na celu całkowitą eliminację guza nowotworowego  
tj. całkowite wyleczenie. Stosuje się frakcjonowanie konwencjonalne oraz hiperfrak-
cjonowanie. W frakcjonowaniu konwencjonalnym stosuje się dawki frakcyjne  
1.8-2.5 Gy dziennie, 5 razy w tygodniu. Natomiast w hiperfrakcjonowaniu stosuje się 
dawki poniżej 1.8 Gy dwa razy dziennie. 
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 Radioterapia paliatywna ma na celu łagodzenie objawów spowodowanych choro-
bą nowotworową w przypadku braku możliwości wyleczenia. Stosuje się hipofrak-
cjonowanie, w którym dawka frakcyjna wynosi powyżej 3 Gy dziennie. 
 Brachyterapia polega na bezpośrednim napromienianiu tkanki nowotworowej lub 
jej bardzo bliskich okolic. Ze względu na moc dawki promieniowania stosujemy 
technikę HDR (High Dose Rate), czyli powyżej 12 Gy/h. Do tego typu terapii służy 
aparat Nucletron microSelectron V3 ze źródłem irydowym. 
 
2.1. Tomograf komputerowy 

 
 Tomograf komputerowy wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Lampa 
rentgenowska i detektor poruszają się po okręgu wzdłuż osi pacjenta. Tomograf wy-
konuje serię naświetlań pod różnym kątem. Dane z detektorów są poddawane obrób-
ce komputerowej, z czego tworzony jest obraz poszczególnych przekrojów.  
 Tomograf komputerowy Somaton Sensation Open firmy Siemens (Rys. 2) wyko-
nuje  przekroje poprzeczne pacjenta według ustalonych programów i parametrów. 
Parametry ekspozycji są tak dobierane, aby dawka jaką otrzyma pacjent była jak naj-
niższa przy zachowaniu jak najlepszej jakości obrazu tomograficznego. 
 

 
 

Rys. 2. Tomograf komputerowy firmy Siemens Somatom Sensation Open. Tomograf posiada lam-
pę/generator Straton o napięciu lampy 80, 100, 120, 140 kV (±10%) oraz zakresem natężenia prądu 
w zakresie 28-400 mA. Aparat posiada detektor 20 rzędowy, co stanowi  1344 × 20 kanałów pomia-

rowych. Aparat umożliwia wykonanie skanów poprzecznych co 1.5 mm. Średnica gantry jest po-
większona do wartości wynoszącej 82 cm oraz z możliwością nachylenia 30˚. Laser zamontowany 

w urządzeniu do pozycjonowania pacjenta pracuje z dokładnością 1 mm. 
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2.2. Komputerowe systemy planowania leczenia 
 

 Systemy planowania leczenia (TPS − Treatment Planning System) i bardzo szyb-
kie komputery, umożliwiają obliczanie rozkładu dawki 3D praktycznie w czasie rze-
czywistym. Umożliwiają obliczenie dawki w objętości (uwzględniając niejednorod-
ność ośrodka). 
 Do poprawnego obliczania rozkładu dawek niezbędne jest wprowadzenie danych 
pomiarowych stosowanego aparatu terapeutycznego [2]. Aby dopuścić system pla-
nowania do stosowania w praktyce klinicznej, niezbędne jest wykonanie pomiarów 
dozymetrycznych. Podstawowe dane wprowadzane do TPS to: dawka wzdłuż osi 
wiązki (PDG) (Rys. 3), dawka prostopadła do osi wiązki (profil wiązki) (Rys. 4), 
współczynniki filtrów klinowych (WF − Wedge Factor), rozproszenia promieniowa-
nia fotonowego i elektronowego (PSF − Peak Scater Factor), określenie położenia 
źródła wirtualnego [2-4].  
 Na potrzeby stosowania w praktyce klinicznej technik IMRT (Intensity Modula-
ted Radiation Therapy) potrzebne jest wykonanie dodatkowej dozymetrii, wymaganej 
przez producenta TPS. 
 Planowanie leczenia w TPS odbywa się na podstawie trójwymiarowej rekon-
strukcji przekrojów poprzecznych z tomografu komputerowego. Parametry wykona-
nego badania przesyłane są w formacie DICOM.  
 

 
 

Rys. 3. Przedstawia PDG dla wiązki fotonowej o wymiarach 10 × 10cm i energiach 4, 6 i 15 MV. 
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Rys. 4. Przedstawia profil wiązki dla wymiarów pola 10 × 10cm i energii 6 MV. 
 
 Systemy planowania leczenia w celu określenia rozkładów dawki z zewnętrznych 
wiązek, korzystają z algorytmów obliczeniowych. Algorytm jest konieczny w celu 
szybkiego i dokładnego obliczenia rozkładu dawki. W zależności od rodzaju leczenia 
powinien być wybrany optymalny algorytm obliczeniowy.  
 Jednym z pierwszych algorytmów pozwalający obliczyć rozkład dawki był model 
Clarksona. Dawka była obliczana na podstawie rozkładu dawki wzdłuż osi oraz  
w kierunku prostopadłym do osi wiązki. Ten bardzo prosty sposób obliczania dawki 
nie uwzględniał wielu czynników, np. ukośnego wejścia wiązki [2]. 
 Innym algorytmem obliczeniowym stosowanych w systemach planowania 3D, 
był Pencil Beam. W algorytmie tym wiązka dzielona jest na wiele mniejszych wą-
skich wiązek. Każda  z nich jest rozpraszana poprzecznie przy przechodzeniu przez 
kolejne warstwy tkanek. Dawka w punkcie jest sumą dawek z poszczególnych wią-
zek. Algorytm ten uwzględnia charakterystykę wiązki padającej, dominujące efekty 
oddziaływań, kształt pola promieniowania oraz skład ośrodka [6, 8]. Nie uwzględnia 
natomiast zmian rozproszenia bocznego. Niedoskonałość tego algorytmu sprawia, że 
w wielu przypadkach klinicznych nie jest w stanie zapewnić precyzyjnych obliczeń 
rozkładu dawki.  
 Do celów planowania leczenia używa się Systemów planowania, XiO ver. 4.64 
firmy CMS, MasterPlan ver. 4.1 firmy Oncentra oraz ALFARD. 
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 System planowania leczenia MasterPlan, oblicza rozkład dawki przy pomocy 
dwóch algorytmów matematycznych. Dla wiązek fotonowych są to algorytmy Col-
lapsed Cone, Pencil Beam oraz dla wiązek elektronowych Monte Carlo. Możliwość 
wykonania nałożenia na siebie dwóch serii obrazów, np. CT (tomografia komputero-
wa) i MR (rezonans magnetyczny), sprawia iż konturowanie obszarów guza jest do-
kładniejsze. System posiada również planowania technikami IMRT i VMAT  
(Rys. 5). 
 

 
 

Rys. 5. Okno główne programu Oncentra − MasterPlan. Obszar roboczy do planowania  
leczenia − moduł analizowania planu. 

 
 Systemy planowania leczenia XiO rozróżnia możliwość planowania z użyciem 
jednego z 4 algorytmów obliczeniowych dla wiązek fotonowych. Są to: Clarkson, 
FFT Convolution (Fast Fourier Transform), Fast Superposition, Superposition. Naj-
częściej stosowanym algorytmem obliczeniowym jest FFT Convolution oraz Fast 
Superposition [5]. Dla wiązek elektronowych stosowany jest algorytm Pencil Beam. 
System umożliwia także planowanie technik IMRT (Rys. 6). 
 Każdy z systemów planowania opisany powyżej, posiada możliwość zmiany roz-
dzielczości wykonanych obliczeń, co przekłada się na dokładność obliczonego roz-
kładu dawki. 
 



 

Rys. 6. Okno główne programu CMS

 

Rys. 7. Okno programu Oncentra 

 W brachyterapii stosujemy dwa systemy 
wania w czasie rzeczywistym. Pierwsze dwa systemy to MasterPlan ver. 4.1 firmy 
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. 6. Okno główne programu CMS-XiO. Obszar roboczy do planowania 
leczenia − moduł obliczania dawki. 

 

Rys. 7. Okno programu Oncentra − MasterPlan. Moduł do planowania brachyterapii.
 

W brachyterapii stosujemy dwa systemy planowania leczenia oraz system plan
wania w czasie rzeczywistym. Pierwsze dwa systemy to MasterPlan ver. 4.1 firmy 

Teleradioterapia i brachyterapia 

101 

 

roboczy do planowania  

 

MasterPlan. Moduł do planowania brachyterapii. 

planowania leczenia oraz system plano-
wania w czasie rzeczywistym. Pierwsze dwa systemy to MasterPlan ver. 4.1 firmy 



Radosław Mandecki, Jacek Filipecki 

 

102 
 

Oncentra: moduł do planowania Brachyterapii oraz PLATO.  Dla algorytmu, użytego 
w systemach do obliczania miejsca i postoju źródła, dawka w wybranym punkcie jest 
sumą dawek od źródeł punktowych. Algorytm ten uwzględnia odległość punktu od 
źródła promieniowania oraz współczynnik pochłaniania (Rys. 7) [2]. 
 Do planowania konformalnej brachyterapii 3D w czasie rzeczywistym z monito-
ringiem USG, służy systemem Prostate ver. 4.1 firmy Oncentra. System przeznaczo-
ny jest do leczenia prostaty. Obrazowanie implantu za pomocą USG umożliwia aktu-
alizację planu leczenia już po wprowadzeniu kateterów do prostaty. Przed rozpoczę-
ciem zabiegu, system podaje dane anatomiczne i dozymetryczne niezbędne do okre-
ślenia właściwego ustawienia i parametrów źródła. Oprogramowanie zawiera rów-
nież szereg narzędzi służących do oceny planu leczenia, pomagających w zaplano-
waniu najbardziej optymalnego rozkładu przestrzennego dawki (Rys. 8) [9]. 
 

 
 

Rys. 8. Okno programu do planowania brachyterapii w czasie rzeczywistym z monitoringiem USG. 
Fantom do przeprowadzania szkolenia. 

 
2.3. Symulator terapeutyczny 

 
 Symulator terapeutyczny jest urządzeniem generującym wiązkę promieniowania 
rentgenowskiego. Promieniowanie X wytwarzane jest w taki sam sposób jak w stan-
dardowej lampie rentgenowskiej. Urządzenie wyposażone jest w lampę Dunlee DA 
1094 o wielkości ogniska 0.4; 0.8 mm oraz generator Epsilon o zakresie pracy  
40-150 kV.  

Symulator umożliwia dokładną lokalizację zmiany nowotworowej oraz pozwala 
przeprowadzić, jak sama nazwa wskazuje, symulację pól terapeutycznych, czyli pro-
ces przebiegu napromienienia (Rys. 9). Aparat pozwala wykonać skopię, czyli pod-
gląd w czasie rzeczywistym (Rys. 10). 
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Rys. 9. Symulator terapeutyczny Nucletron SIMULIX HQ. 
 

 
 

Rys. 10. Okno programu Oncentra Sim przeznaczone do przeprowadzania symulacji. 
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3. Dozymetria 
 

 Jak już wcześniej wspomniano w pomiarach dozymetrycznych używa się różnego 
rodzaju urządzeń, zwanych detektorami promieniowania. Służą do pomiaru różnych 
wielkości dozymetrycznych. Dozymetrię możemy sklasyfikować jako absolutną  
i względną. 
 Dozymetria absolutna oznacza pomiar promieniowania bez potrzeby kalibracji 
(np. w znanym polu promieniowania). Detektorem absolutnym jest np. komora joni-
zacyjna. Na potrzeby dozymetrii absolutnej oraz konwencjonalnej stosuje się płaskie 
i cylindryczne komory jonizacyjne (Rys. 11). 
 

 
 

Rys. 11. Komory jonizacyjne firmy IBA (Scanditronix Wellhofer): PPC40, FC65-G, PPC05, CC01, 
CC13. 

 
3.1. Komora jonizacyjna PPC40 

 
 Jest to płaska komora przeznaczona do pomiaru w powietrzu, fantomie stałym lub 
wodnym. Komora jest całkowicie wodoodporna. Objętość nominalna wynosi 
0.04 cm3 , a napięcie pracy +300 V. Materiał, z jakiego jest wykonana, to PMMA. 
Obszar elektrody wykonany jest z grafitu. Dokładne wymiary komory, przedstawia 
rys. 12 [10]. 

 
Rys. 12. Schemat i wymiary komory jonizacyjnej PPC40. 
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3.2. Komora jonizacyjna PPC05 
 

 Przeznaczenie komory jest takie samo jak komory PPC40. Różni się objętością 
nominalną, która wynosi 0.05 cm3 oraz materiału, z którego jest wykonana. Obszar 
zewnętrzny to Shonka C552, natomiast obszar zewnętrzny PEEK grafitowy. Dokład-
ne wymiary komory, przedstawia rys. 13 [11].  

 
Rys. 13. Schemat i wymiary komory jonizacyjnej PPC05. 

 
3.3. Komora jonizacyjna FC65-G, CC13, CC01 

 
 Są to cylindryczne komory jonizacyjne. Przeznaczenie ich jest takie samo jak 
komór płaskich. Różnią się objętościami aktywnymi. Detektor CC01 (komora Pin 
Point) został zaprojektowany głównie do pomiaru małych pól. Objętość aktywna ko-
mory jest bardzo mała i wynosi 0.01 cm3 [12]. 
  
3.4. Diody półprzewodnikowe EFD-3G, PFD-3G 

 
 Detektory półprzewodnikowe są stosowane w dozymetrii wiązek fotonowych  
i elektronowych. Oferują bardzo wysoką rozdzielczość przestrzenną wykonywanych 
pomiarów (Rys. 14). 
 Detektory półprzewodnikowe znajdują zastosowanie również w dozymetrii  
in vivo. Zaletą stosowania diod przy dozymetrii in vivo jest znakomita dokładność 
oraz powtarzalność wykonanego pomiaru (bardzo stabilna) (Rys. 15, 16). 
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Rys. 14. Dioda półprzewodnikowa typu EFD-3G, PFD-3G, służąca do pomiarów wiązek  
elektronowych i fotonowych. 

  

 
 

Rys. 15. Dioda IsoRad wraz z zamontowanym bezprzewodowym zestawem do przeprowadzenia 
dozymetrii in vivo. 



 

Rys. 16. Schemat funkcjonowania bezprzewodowego systemu dozymetrii in vivo 

 Aby móc odczytać warto
dozymetryczne (komory jonizacyjne, detektory półprzewodnikowe, diamentowe) 
wiązek terapeutycznych, niezb
podłączany jest za pomocą
dawkę (albo ładunek), moc dawki (albo nat
i mocy dawki wyświetla w Gy, Gy/min, ładunku w C, nat
 

Rys. 17. Elektrometr do pomiaru dawki, DOSE1 firmy Scanditronix Wellhofer

 
 W dozymetrii promieniowania jonizuj
Materiał fantomu, w którym rozpraszane jest pr
mieć efektywną liczbę atomow
interesującej substancji biologicznej oraz g
z płyt o wymiarach 300 × 
z białego polistyrenu (RW3)
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Rys. 16. Schemat funkcjonowania bezprzewodowego systemu dozymetrii in vivo 
firmy Sun Nuclear. 

 
ć wartości dozymetryczne, które mierzone s

dozymetryczne (komory jonizacyjne, detektory półprzewodnikowe, diamentowe) 
zek terapeutycznych, niezbędne jest urządzenie zwane elektrometrem. Detektor 

czany jest za pomocą przewodu sygnałowego do elektrometru, który mierzy 
 (albo ładunek), moc dawki (albo natężenie prądu). Zmierzone warto

świetla w Gy, Gy/min, ładunku w C, natężenie w A 

 

Rys. 17. Elektrometr do pomiaru dawki, DOSE1 firmy Scanditronix Wellhofer
 oraz UNIDOS firmy PTW. 

W dozymetrii promieniowania jonizującego stosuje się fantomy stałe i wodne. 
w którym rozpraszane jest promieniowanie jonizuj
ę atomową w przybliżeniu równą efektywnej liczbie atomowej 

cej substancji biologicznej oraz gęstości. Fantom stały SP34 składa si
 300 mm oraz grubościach 1, 2, 5, 10 i 20 mm, wykonanych 

z białego polistyrenu (RW3), co odpowiada równoważnikowi wody 
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Rys. 16. Schemat funkcjonowania bezprzewodowego systemu dozymetrii in vivo  

ci dozymetryczne, które mierzone są przez detektory 
dozymetryczne (komory jonizacyjne, detektory półprzewodnikowe, diamentowe) 

dzenie zwane elektrometrem. Detektor 
 przewodu sygnałowego do elektrometru, który mierzy 

du). Zmierzone wartości dawki    
ężenie w A (Rys. 17). 

 

Rys. 17. Elektrometr do pomiaru dawki, DOSE1 firmy Scanditronix Wellhofer 

ę fantomy stałe i wodne. 
omieniowanie jonizujące, powinien 

ą efektywnej liczbie atomowej 
ci. Fantom stały SP34 składa się  

ciach 1, 2, 5, 10 i 20 mm, wykonanych 
nikowi wody (Rys. 18) [13]. 
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Rys. 18. Fantom stały SP34. 
 
 Fantom wodny wykonany jest z przezroczystego akrylu oraz posiada zainstalo-
wany mechanizm do poruszania się detektora. Mechanizm z detektorem porusza się 
wzdłuż i w poprzek fantomu oraz góra-dół. Podczas pomiarów dozymetrycznych fan-
tom wypełniany jest wodą destylowaną (Rys. 19, 20). 
 

 
 

Rys. 19. Duży fantom wodny BluePhantom stosowany w dozymetrii absolutnej. 
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Rys. 20. Mały fantom wodny WP 1D wraz z manipulatorem do sterowania ruchem  
detektora góra-dół. 

 
 W brachyterapii do pomiaru aktywności źródła, stosuje się komorę studzienkową 
Nucletron SDS, połączoną z elektrometrem kablem sygnałowym. Komora natomiast 
jest połączona z urządzeniem do zdalnej aplikacji źródła microSelectron HDR za 
pomocą kabla transferowego (Rys. 21). 
 

 
 

Rys. 21. Komora studzienkowa oraz elektrometr firmy Nucletron. 
 
 Linijka sprawdzająca pozycję źródła (Rys 22) używana jest do sprawdzenia, czy 
źródło dochodzi do zaprogramowanej pozycji postoju [14]. 
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Rys. 22. Linijka sprawdzaj
 
 Sprzęt dozymetryczny podlega wzorcowaniu. Wzorcowaniem nazywamy zbiór 
operacji ustalających, w określonych 
ści mierzonej wskazanymi przez przyrz
wartościami reprezentowanymi przez materiał odniesienia, a odpowiednimi wart
ściami wielkości realizowanymi
rodowym Słownikiem Podstawowych i Ogólnych Terminów Metrologii (VIM)
kumentami określającymi wymagania stawiane jednostkom wzorcuj
atomowe” z dnia 29 listopada 2000
grudnia 2002 r. „w sprawie wymaga
kumentem, wydanym przez up
wzorcowania oraz wyniki z pomiarów wykonanych podczas wzorcowania
dectwo wzorcowania. 
 
4. Akcelerator liniowy 

 
 Zakład radioterapii wyposaż
producenta Elekta generujące wi
z możliwością obrazowania 2D (weryfikacja portalowa) oraz 3D (CBCT 
fia wiązki stożkowej) (Rys. 23)
 Obrazowanie 2D odbywa się
czyli mega woltowego (MeV). Panel rozkładany jest ka
nieniem i chowany po wykonaniu weryfikacji, co przekłada si
dzenia (Rys. 24). Po prawej stronie widoczny obraz wygenerowany w systemie pl
nowania i wyeksportowany do systemu iViewGT. Jest on konturowany i porówn
wany z wykonanym zdjęciem. W ka
żenia pacjenta. 
 W dolnej części aparatu jest zamontowany składany panel przeznaczony do rej
stracji obrazu, którego detektory wykonane s
panela to 1024 × 1024. Natomiast obrazowanie 3D odbywa si
promieniowania X generowanego w zamont
rentgenowskiej. 
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Zakład radioterapii wyposażony jest w dwa bliźniacze przyspieszacze liniowe 
ące wiązki elektronów i fotonów. Są to modele Synergy 
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Rys. 23. Akcelerator liniowy firmy Elekta − Synergy. 
 

 
 

Rys. 24. Okno programu i ViewGT do weryfikacji ułożenia pacjenta 2D. 
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 Obraz rejestrowany jest podczas wykonywania obrotu ramieniem aparatu. Do re-
jestracji obrazu służy drugi panel, zamontowany po przeciwnej stronie lampy rentge-
nowskiej. Różnica między panelami jest w użyciu różnego rodzaju filtrów do filtro-
wania promieniowania. Weryfikacja w 3D odbywa się w podobny sposób jak weryfi-
kacja 2D, przy czym warto zaznaczyć, iż jakość wykonanego obrazu przy użyciu 
CBCT jest dużo lepsza niż przy weryfikacji portalowej (Rys. 25). 
 

 
 

Rys. 25. Okno programu XVI do weryfikacji ułożenia pacjenta 3D. 
 
 Aparaty generują wiązkę elektronów o energiach 6, 9, 12, 15 i 18 MeV oraz 
wiązkę fotonów 4, 6, 15 MV. Iniekcją wiązki jest źródło elektronów zwane działem 
elektronowym z bezpośrednio żarzoną katodą. Działo składa się z żarzącej katody  
i uziemionej anody. Emitowane z żarzącej katody elektrony skupiane są w wąską 
wiązkę i kierowane w stronę anody, przez którą wprowadzane są do układu przyspie-
szającego (Rys. 26) [6]. Źródłem mocy wysokiej częstotliwości jest magnetron. Wy-
twarza promieniowanie mikrofalowe na skutek przyspieszania i opóźniania elektro-
nów w próżni. W sekcji przyspieszającej elektrony przyspieszane są do pożądanej 
energii. Formowanie wiązki następuje w głowicy aparatu. W celu dostarczenia jedno-
rodnej dawki, wiązkę należy przystosować do celów terapeutycznych. Służą do tego 
filtry wygładzające profil wiązki. 



 

Rys. 26. Źródło elektronów zwane 
 
 Po przejściu przez filtry wyrównuj
znajdują się 2 komory jonizuj
Stosuje się kontrolę wiązki poprzez dwa niezale
zwiększenia bezpieczeństwa napromienianych osób. Kolejnym elementem ogranicz
jącym pole promieniowania s
Collimator). MLC składa
wykonanych z wolframu (
MLC 160 listkowe, w których szeroko
 

Rys. 27. Kolimator (Multileaf Collimator) 80 listkowy 
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ródło elektronów zwane działem elektronowym z bezpośrednio 

ciu przez filtry wyrównujące oraz wstępny układ kolimuj
 2 komory jonizujące, które służą do zliczania jednostek monitorowych. 

ę wiązki poprzez dwa niezależne tory dozymetryczne w celu 
ństwa napromienianych osób. Kolejnym elementem ogranicz

cym pole promieniowania są pary szczęk górnych i dolnych oraz MLC (Multileaf 
Collimator). MLC składa się z 2 banków, każdy po 40 listków o szeroko

(Rys. 27). W nowszych akceleratorach liniowych stosuje si
MLC 160 listkowe, w których szerokość listka wynosi 0.5 cm. 

 

. Kolimator (Multileaf Collimator) 80 listkowy stosowany w akceleratorach firmy Elekta.
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HDR 
 
 W pracowni brachyterapii do na
V3. Jest to urządzenie typu HDR generuj
cie zainstalowane jest źródło 192

łowicznego rozpadu wynosi 73
wynosi 0.397 MeV. Źródło poru
a maksymalny wysuw źródła wynosi 1500 mm [15]. Izotop promieniotwórczy 
mknięty jest w cienkiej metalowej kapsule, dzi
mieniowanie beta (Rys. 28). 
 

Rys. 28. Kabel ze ź
 
 Średnica oraz długość źródła wynosi 0.
jest 3-4 razy do roku. Źródło znajduje si
tenerze, a wymianą zajmuje się
30 kanałów i sterowany jest ze sterowni, przy pomocy stacji kontroli leczenia TCS. 
Jest to komputer z odpowiednim oprogramowaniem oraz przystawk
trolnym) do sterowania (Rys. 30
 W przypadku wystąpienia błę
urządzenia uruchamia system bezpiecze
chowane jest do znajdującego się
lny wprowadzane są do kanałów urz
wyboru, nazywanym indekserem. Przed rozpoc
być podłączone do indeksera or
cjenta. 
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Rys. 29.  Kontener na źródło 192Ir oraz schemat otwartego kontenera. 

 

 
 

Rys. 30. Aparat do brachyterapii microSelectron V3 firmy Nucletron ze źródłem 192Ir. 
 
 Niektóre aplikatory, na przykład aplikatory oskrzelowe, wymagają tylko łącznika 
zamiast prowadnic do podłączenia z indekserem [14]. Dla bezpieczeństwa terapii, 
przed wyprowadzeniem źródła z sejfu do poszczególnych kanałów, aparat wysuwa 
tzw. źródło kontrolne, które nie emituje promieniowania. Źródło kontrolne wysuwane 
jest w celu sprawdzenia drożności kanałów i aplikatorów. 
 Wszystkie aparaty podlegają kwartalnym przeglądom, podczas których przepro-
wadzana jest regulacja parametrów wiązki bądź wymiana źródła. Wszystkie spraw-
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dzane parametry, wykonywane są zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia oraz z zaleceniami producenta urządzenia. 
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Abstract 
 
 In this paper we consider three different forms of the equation for describing the 
equilibrium moisture content of hygroscopic materials. This equation satisfies certain 
limit and theoretical conditions on the dependence of materials’ equilibrium moisture 
content from the parameters of damp air. Analysis of all three forms shows that the 
exponential form of the equation seems to be the most effective with respect to 
description precision of the initial data, the form of settlement dependence of weight 
capacity coefficients, and the uniqueness of individual coefficients.  

 
Introduction 
 
 During the transportation and long storage of hygroscopic food goods the data on 
their hygroscopic properties and, in the first line, on their equilibrium moisture con-
tent in dependence on the parameters of the damp air as natural environment for their 
storage becomes an issue. Among conditions imposed on such data, in addition to 
high precision, completeness and mutual coherence given minimal initial informa-
tion, there are also certain conditions on the form of representation. 
 Unfortunately, experimental methods applied for measurement of such data are 
characterized not only by high complexity and precision error but also by an 
impossibility to measure certain quantities derived from the equilibrium moisture 
content. Moreover, such methods do not solve the represenation problem for the data 
mentioned above.  
 One of the possibilities to solve the representation problem could be application 
of (strictly) theoretical methods based on the physicochemical properites of the 
considered hygroscopic food goods. However, in certain situations, due to complexity 
of the considered effects, these methods cannot guarantee the precision necessary for 
practical computations.  
 One of the main contribution of this paper consists in the proposal and 
comparative analysis of three different forms of the equation designed for analytical 



N. A. Slynko 

 

118 
 

description of equilibrium moisture content of hygroscopic food goods. In a similar 
context these equations were first considered in [4] and they were analyzed in [13], 
[14], [15]. In [9], [10] the authors present the data on dried carrots and then obtain its 
hygroscopic properties by applying the polynomial form of the equation proposed in 
this paper. Similarly, in [12], [17] hygroscopic properties of cakes of peanuts and tee 
(sorption) were obtained by applying the exponential form the equation as proposed 
below. 
 Analysis shows that the exponential form of the equation satisfies conditions 
imposed on the empirical equations. This was one of the main reasons why all 
computations related to the forecasting, generalization and derivation of the 
equilibrium moisture content in the context of [4] were performed by applying this 
form of the equation. Moreover, the exponential form of the equation is more 
effective both from the point of view of deriving its coefficients and from the point of 
view of monotonic dependence of the weight capacity coefficients s	a and s	Ì; see 
[11], [16].  
 Analysis of the precision of the obtained results also shows that the exponential 
form of the equation provides higher precision of results compared to the polynomial 
form of the equation. 
 The paper is organized as follows: Section 2 contains the representation and 
analysis of all three forms of the equation for the equilibrium moisture content of 
hygroscopic materials. The main methods applied for analysis of the considered 
equations are also presented in this section. Section 3 contains an example for 
derivation of hygroscopic properties of the cakes of cotton grains while applying the 
exponential form of equation. Section 4 concludes. 
 
Equations for description of the data on equilibrium moisture content of hygros-
copic materials 
 
 In order to develop forecasting methods for data on the equilibrium moisture con-
tent of hygroscopic materials and to obtain the parameters of drying technology for 
food goods, one needs a certain state equation for description of the equilibrium 
moisture content of hygroscopic materials. For instance, in [1] several forms of such 
equations as well as methods for derivation of corresponding coefficients in case of a 
particular material on a basis of available experimental data � � ¶;, Í� are obtained 
and justified. Here � denotes the moisture content of the considered material, ϕ  is 
relative humidity of air, Í is temperature and ¶ is a differentiable function.  
 An issue arising while developing different forms of empirical equations for the 
equilibrium moisture content of the materials is caused by the need for computing 
with high precision not only the equilibrium moisture content for given values of ; 

and Í, but also the weight capacity coefficients s	a � PÎÏÎÌQ and s	Ì � PÎÏÎaQ. There-

fore, while developing appropriate forms of the equation � � ¶;, Í� not only their 
potentially possible precision in description of basic data � � ¶;, Í� but also their 
ability to provide the qualitatively correct character of behavior of the weight capaci-
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ty coefficients s	a and s	Ì were investigated. As a result, three forms of such an 
equation were proposed and tested in [1-4]. Let us discuss these equations in more 
details. In a first step, the following polynomial equation is considered:  

 ¥ � ∑ ∑ ¨
$:$;
j$�>/
�>                                                        (1) 
 

where ¥ � ÏÏÐÑ denotes the nomalized equilibrium moisture content of the considered 

material, �~j is the maximal hygroscopic moisture content of a considered material at 

the temperature of 273.15 K, : � PÌÒÌ � 1Q is the normalized temperature at  
Í> � 273.15 [, ; is the relative humidity of air that stays in hygrothermic 
equilibrium with hygroscopic material and ¨
$ are the coefficients of the state 
equation. Note that these coefficients are unique for each hygroscopic material.  
 By means of the equation (1) an approximation of the experimental data and 

computation of partial derivatives PÓÔ
ÓÕQa and PÎÏ

ÎaQ
Ì
 in the coordinates ¥, ;� in the 

range of medium and high temperatures were performed.  
 In general, empirical equations based on the experimental data have to satisfy the 
following two boundary conditions:  

 
¥ Ö 0 �J ; Ö 0                                                 (2) 

 
and  
 

¥ � 1 �J ; � 1 �L, Í � 273.15 [                                   (3) 
 
 While analyzing the equation (1) we state that none of these boundary conditions 
are strictly satisfied. In particular, in the context of this equation the condition (2) 
means that the sum of the coefficients ¨>$ has to be equal to zero, and the sum of the 
coefficients ̈ 
> has to be equal to 1.  
 Another requirement on the discussed empirical equations is the qualitatively 

correct representation of the derivatives PÓÔ
ÓÕQa and PÎÏ

ÎaQ
Ì
. Note that while 

developing the equation � � ¶;, Í� in the form (1), the behavior of the derivatives 

PÎÏ
ÎaQ

Ì
 can be controlled only passively, since no active method to set a condition on 

the monotonicity of change of the approximating function’s derivatives is known, 
given that their values are unknown as well.  

 Computations have shown that the derivatives PÎ×
Îa Q

Ì
 obtained from the equation 

(1) are rather complicated: several minima were observed in case of low 
temperatures, i.e., the settlement isotherms have several excess points. Since such a 
behavior is improbable, we refuse the polynomial form of the equation (1) for the 
calculation of the equilibrium moisture content of hygroscopic materials and 



N. A. Slynko 

 

120 
 

continued to look for a more appropriate form of such an equation. We thus need to 
search for a system of coordinates under which the isotherms of sorption-desorption 
would have a simpler geometric form that also defines the form of the function to be 
approximated and the precision of the analytical description of the initial data.  
 Representation of the isotherms of sorption-desorption in the half-logarithmic 

coordinates PML ×
a , ;Q simplifies the form of these isotherms. It also has an impact on 

the precision of their approximation and on the nature of the derivatives PÎ×
Îa Q

Ì
  

where ¥ satisfies the exponential equation of the form  
 

¥ � ;.Ën<∑ ∑ ¨
$:$;
j$�>/
�> =                                     (4) 
 

Applications of this equation to the representation of the equilibrium moisture content 
of hygroscopic materials confirmed its effectivity from the point of view of the 
precision of approximation for the initial data as well as from the point of view of the 

nature of the derivatives PÎ×
Îa Q

Ì
 and PÎ×

ÎÌ Qa. 
 

  
 

Fig.  1. Typical isotherms of sorption-desorption for hygroscopic materials in coordinates ¥ � ; 

(the first curve) and in the half-logarithmic coordinates ML ×
a � ; (the second curve).  

    
 Figure 1 shows the isotherms of sorption-desorption for the hygroscopic materials 
that correspond to the equation for the s-shaped isotherms of sorption-desorption as 
proposed by Brunauer, Emmett and Teller. These curves are shown in two coordinate 

systems: PML ×
a , ;Q and ¥, ;�. 

 During the testing of the equation (4) a certain procedure and an algorithm 
guaranteeing the satisfaction of the boundary conditions (2) and (3) were developed. 
Furthermore, a set of programs that can be used to build up exponential highly-
precise equations for the testing of initial data was proposed as well.  
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 While studing the performance of the proposed equation (4) the following two 
methods for determining its coefficients ¨
$ based on the experimental data were 
tested: the method of least squares and the method of the singular decomposition; see 
[5] and [6] for more details. 
 Further investigations on the approximation of the equilibrium moisture content 

of hygroscopic materials by the equation (4) showed that the derivatives PÎ×
Îa Q

Ì
 are 

not well-defined for small values of ; and depend on the method applied to 
determine its coefficients. Therefore the research on the more stable (with respect to 
the derivatives) forms of the equation for the approximation of the equilibrium 
moisture content of hygroscopic materials was continued. 
 As a result, the following form of the equation for the approximation of the 
equilibrium moisture content of hygroscopic materials is proposed:  

 

¥ � Ø	a;	Ù�ÚW<∑ ∑ t"�`�a"Ñ�ÛÒÜ"ÛÒ =                                    (5) 
 

 where � � ¶Ø� � Ý�Ø � Ý> is a given function of temperature and Ø � ÌÒ
Ì  is  

a normalized temperature.  
 Equation (5) is nonlinear with respect to the coefficients to be defined. To see 
this, one can transform this equation into the form  
 

I�×!	aI�Ù
I�a � �Ø.Ën<∑ ∑ ¨
$:$;
j$�>/
�> =                             (6) 

 
Coefficients ̈ 
$ in the equation (6) can be determined by the method of least squares, 
but only after independent derivation of the coefficients Ý> and Ý� included into the 
function of temperature �. 

An example: hygroscopic properties of the cakes of cotton grains 
 
 Data for the equilibrium moisture content �� obtained under application of the 
exponential equation (4) is presented in Table 1 below. In that table we also give 
values of isothermal and isopotential weight capacity of cakes of cotton grains for the 
practical relevant hygroscopic area of the parameters of damp air. This data can be 
used for the computations of the weight change of the cakes of cotton grains given 
that the parameters of the environment of long storage are not in equilibrium to the 
initial ones. Furthermore, this data can be applied to the programming of the 
computation and maintenance of the scientifically reasonable energy saving 
technologies.  
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Table 1. Normalized parameters of hygroscopic properties of the cakes of cotton grains (sorption). 
 

;, % 
T = 273.15 K T = 278.15 K 

¥ s	Ì s	a & 10� ¥ s	Ì s	a & 10� 
10 0.0836 0.675 -1.546 0.0759 0.610 -1.494 
20 0.1231 0.254 -1.708 0.1140 0.266 -1.874 
30 0.1498 0.291 -1.389 0.1416 0.294 -1.791 
40 0.1776 0.241 -1.347 0.1694 0.239 -1.850 
50 0.1971 0.166 -1.399 0.1887 0.167 -1.833 
60 0.2174 0.276 -1.548 0.2089 0.268 -1.785 
70 0.2556 0.477 -2.082 0.2453 0.448 -2.009 
80 0.3050 0.469 -3.053 0.2910 0.432 -2.537 
90 0.3979 1.205 -4.175 0.3499 1.141 -3.116 
100 0.9998 21.702 -13.839 0.9421 20.178 -9.662 

 

;, % 
T = 283.15 K T = 288.15 K 

¥ s	Ì s	a & 10� ¥ s	Ì s	a & 10� 

10 0.0690 0.548 -1.262 0.0633 0.496 -1.007 
20 0.1050 0.268 -1.686 0.0973 0.265 -1.384 
30 0.1327 0.291 -1.734 0.1246 0.284 -1.479 
40 0.1599 0.236 -1.861 0.1511 0.231 -1.636 
50 0.1794 0.172 -1.841 0.1707 0.177 -1.638 
60 0.2001 0.269 -1.730 0.1919 0.272 -1.532 
70 02357 0.432 -1.821 0.2272 0.421 -1.591 
80 0.2794 0.410 -2.156 0.2693 0.395 -1.875 
90 0.3359 1.102 -2.512 0.3243 1.073 -2.182 
100 0.8999 19.063 -7.451 0.8658 18.167 -6.330 

 

;, % 
T = 293.15 K T = 298.15 K 

¥ s	Ì 310⋅ϕmC  ¥ s	Ì 310⋅ϕmC  

10 0.058 0.454 -0.803 0.0552 0.421 -0.683 
20 0.0911 0.262 -1.096 0.0862 0.260 -0.885 
30 0.1180 0.276 -1.184 0.1127 0.270 -0.935 
40 0.1437 0.225 -1.340 0.1377 0.219 -1.068 
50 0.1632 0.181 -1.365 0.1570 0.184 -1.104 
60 0.1848 0.275 -1.290 0.1790 0.276 -1.062 
70 0.2198 0.411 -1.367 0.2134 0.399 -1.174 
80 0.2605 0.379 -1.670 0.2525 0.361 -1.523 
90 0.3139 1.046 -2.008 0.3041 1.018 -1.914 
100 0.8357 17.390 -5.766 0.8078 16.687 -5.419 
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Conclusions 
 
 Investigations on the derivation of the rational form of the equation for 
approximation of the equilibrium moisture content of hygroscopic materials lead to 
the following conclusions:  

1. The exponential equation (4) is the most efficient from the point of view of the 
algorithm for the derivation of its coefficients based on the experimental data 
as well as of the behavior (monotonicity) of dependence of the coefficients of 
the weight capacity coefficients s	a and  s	Ì.  

2. The equation (4) is also more flexible and precise as compared to the 

polynomial equation (1). Moreover, the derivatives PÎ×
Îa Q

Ì
 derived from the 

equation (4) are more reliable (with respect the monotonicity) compared to 
those obtained from the equation (1).  

3. The equation (5) could become the most efficient from the point of view of the 
accuracy of the approximation of the tabular data ¥ � ¶;, Í� as well as of 

the corresponding form of the derivatives PÎ×
Îa Q

Ì
 obtained from this equation. 

However, the difficulties of derivation of the nonlinearly related coefficients of 
this equation suspended the investigations on its possible implementation in the 
practical computations.  

4. A database for the equilibrium moisture content of hygroscopic materials for 
more than hundred different hygroscopic materials was built based on the 
equation (4); see [3].  
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Streszczenie 
 
 W pracy przedstawiłem własne wyniki badań procesu desorpcji polowej wybra-
nych metali d-przejściowych w atmosferze wodoru. W trakcie prowadzonych ekspe-
rymentów dla wielu metali zarejestrowałem, oprócz jonów odpowiednich metali, 
również związki metal-wodór, które nie były dotąd obserwowane w żadnych reak-
cjach chemicznych. Związki takie tworzą się jedynie w pewnym zakresie natężenia 
pola elektrycznego, które jest istotnym czynnikiem umożliwiającym takie wiązania. 
 
Wstęp 
 

Wodór tworzy związki z większością pierwiastków, poza gazami szlachetnymi. 
Związki te zaliczamy do trzech podstawowych typów: 

1. wodorki cząsteczkowe, 
2. wodorki typu soli pierwiastków bardziej elektrododatnich, 
3. wodorki międzywęzłowe metali przejściowych. 
W tej ostatniej grupie najczęściej wodorkami określane są zarówno związki 

wszystkich metali przejściowych jak i ich stopów, związków międzymetalicznych  
z wodorem oraz wodorki kompleksowe. Metale d-przejściowe stanowią blok pier-
wiastków, leżących między elektrododatnimi metalami tworzącymi wodorki jonowe 
a podgrupą B i pierwiastkami niemetalicznymi tworzącymi wodorki cząsteczkowe. 
Zazwyczaj mianem wodorku d-metalu określa się fazę stałą powstającą w wyniku 
reakcji wodoru z metalem lub stopem, w których wodór jest związany w pozycjach 
śródwęzłowych sieci metalu siłami wiązania metalicznego. Sugeruje to, że metale 
przejściowe tworzą z wodorem jedynie wodorki międzywęzłowe. Jednakże, cytując 
za Wellsem [1], który pisze w swej książce: „Początkowo opisywano te wodorki jako 
międzywęzłowe, co miało oznaczać, że powstają one przez wprowadzenie atomów H 
w luki międzywęzłowe (zwykle tetraedryczne) w strukturze metalu. Obecnie wiado-
mo, że rozmieszczenie atomów metalu w wodorku jest zazwyczaj inne niż w metalu 
macierzystym. Wodorek ma określoną strukturę i pod tym względem nie różni się od 
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innych związków tego metalu”, pogląd taki bywa nieraz mylący. Jako że, wiele meta-
li, szczególnie w stanie sproszkowanym, sorbuje duże ilości wodoru, jako kryterium 
powstania fazy wodorkowej przyjmuje się określoną zmianę struktury.  

Jako ciało stałe wodorki metali przejściowych tworzą zwykle twarde i kruche sub-
stancje. W niektórych przypadkach związki te są stechiometryczne w innych nie [1, 
2]. Stopień utlenienia wodoru w wodorkach metali przejściowych jest nadal niedosta-
tecznie wyjaśniony. Jako jedną z ciekawostek można podać fakt, że ilość atomów 
wodoru w jednym centymetrze sześciennym wodorku metalu (w postaci ciała stałe-
go) jest większa niż w takiej samej objętości ciekłego wodoru czy też wody. Trzeba 
jednak przyznać, że metodami czysto chemicznymi nieraz trudno jest odróżnić metal 
z rozpuszczonym w nim wodorem od wodorków niestechiometrycznych. Rozpozna-
nie fazy wodorkowej staje się o wiele bardziej skomplikowane, gdy badania takie 
prowadzone są na powierzchni metalu a w szczególności, jeśli są one prowadzone 
metodami pozwalającymi śledzić strukturę powierzchni w skali atomowej. Pojawia 
się wtedy problem odróżnienia wodoru chemisorbowanego na powierzchni od wodo-
ru tworzącego powierzchniową fazę wodorkową. Struktury takie były niejednokrot-
nie obserwowane w polowym mikroskopie jonowym (FIM − field ion microscopy) 
[3-5]. Co jednak stanie się, gdy utworzony na powierzchni kompleks metal-wodór 
oderwiemy od podłoża? Czy rozpadnie się na wodór i metal czy też pozostanie, jako 
cząsteczka „wodorku metalu”. Sytuację taką można zrealizować przykładając do po-
wierzchni impuls odpowiednio wysokiego natężenia pola elektrycznego, a następnie 
zmierzyć masę zdesorbowanej cząsteczki. Zjawisko to nazywane jest parowaniem 
polowym, jeśli dotyczy atomów sieciowych podłoża, lub desorpcją polową dla ato-
mów zaadsorbowanych [6]. Z teoretycznego punktu widzenia zjawiska te są równo-
ważne. Po raz pierwszy molekuły takie zostały zaobserwowane przez Barofsky’ego  
i Müllera w 1968 roku [3]. Stosując polowy mikroskop jonowy (FIM) połączony  
z magnetycznym spektrometrem masowym udało im się zarejestrować jony molekuł 
metalo-wodorowych (MeH)+ dla kilku metali d-przejściowych. Molekuły te nazwali 
„wodorkami metali”. Późniejsze eksperymenty wykonane w znacznie lepszych wa-
runkach próżniowych [3, 7-9] potwierdziły wcześniejsze obserwacje Müllera oraz 
utrwaliły użytą nazwę rejestrowanych molekuł, jako wodorków metali. Pamiętając  
o definicji wodorku przytoczonej na początku niniejszego wstępu można zadać pyta-
nie: czy w świetle wyników otrzymanych w przeprowadzonych eksperymentach de-
finicja ta nie powinna zostać rozszerzona? Trzeba w tym miejscu nadmienić, że rów-
nież w pracach teoretycznych w których prowadzono obliczenia kwantowochemiczne 
dla pojedynczych molekuł typu metal-wodór, molekuły te nazywano wodorkami me-
talu [np. 10]. Kontynuując tradycję wcześniejszych publikacji używałem tej nazwy 
we wszystkich cytowanych w tej pracy anglojęzycznych publikacjach na ten temat.  

Jednak stosowane wówczas spektrometry oraz warunki próżniowe w aparaturze, 
nie pozwalały na precyzyjne ilościowe badania tych molekuł, jak i na pomiar energii 
ich tworzenia, co z kolei nie pozwalało wyznaczyć energii wiązania wodorku z po-
wierzchnią. Dopiero zastosowanie wysoko rozdzielczej sondy atomowej o wzbudze-
niu światłem laserowym umożliwiło zarejestrowanie szeregu nowych molekuł metal-
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wodór jak i pozwoliło na pomiar ich energii wiązania z powierzchnią, na której były 
tworzone [5]. Na urządzeniu takim miałem możliwość prowadzenia badań podczas 
pobytu w Instytucie Fizyki Chińskiej Akademii Nauk w Taipei w pracowni profesora 
Tien Tsau Tsonga – długoletniego współpracownika fizyka Erwina W. Müllera 
(1911-1977), wynalazcy polowego mikroskopu elektronowego (FEM) oraz polowego 
mikroskopu jonowego (FIM). 

 
Desorpcja polowa z powierzchni metali d-przejściowych w atmosferze wodoru 

 
W prowadzonych przeze mnie badaniach, jako główne narzędzie do identyfikacji 

molekuł metalo-wodorowych tworzonych na powierzchni metalu, stosowałem sondę 
atomową FIM pojedynczych jonów ze wzbudzeniem laserowym (PLTOFAP) [11]. 
Aby zidentyfikować związek, jaki powstał w danym miejscu powierzchni badanej, po 
obserwacji obrazu w polowym mikroskopie jonowym, przy dostatecznie wysokim 
polu elektrycznym powierzchnia emitera zostaje naświetlona impulsem światła lase-
rowego. W wyniku tego, z wybranego obszaru, zjonizowana cząsteczka (lub atom) 
opuszcza powierzchnię – pojedynczo lub w kompleksie, a następnie jest poddana 
analizie w czasowo-przelotowym spektrometrze masowym.  

Dla metali, które w przyrodzie występują w postaci pojedynczego izotopu jak ko-
balt czy tantal, identyfikacja molekuł metalo-wodorowych na zarejestrowanych spek-
trogramach nie nastręcza żadnych kłopotów. Taki spektrogram wraz z opisem przed-
stawia rysunek 1. 

Rys. 1. Spektrogram kobaltu oraz wodorków kobaltu otrzymany przy użyciu sondy atomowej po-
jedynczych jonów ze wzbudzeniem laserowym. Na rysunku przedstawiono również teoretycznie 

obliczone konfiguracje geometryczne rejestrowanych wodorków [12]. 
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Jednak większość metali występujących w przyrodzie jest mieszaniną kilku izoto-
pów, co powoduje przekrywanie się ich linii masowych z liniami odpowiadającymi 
molekułom metalo-wodorowym o różnej liczbie atomów wodoru. Na szczęście, do-
kładny skład izotopowy poszczególnych metali jest znany z tablic izotopów i poprzez 
numeryczne dopasowanie odpowiednich natężeń zmierzonych linii masowych do 
wartości tablicowych, można zidentyfikować wszystkie rodzaje zarejestrowanych 
jonów. Jako przykład może posłużyć nam spektrogram masowy niklu odparowywa-
nego impulsowo w atmosferze wodoru ( Rys. 2).  

 

Rys.2. Spektrogram masowy niklu odparowywanego impulsowo w atmosferze wodoru [5]. 

Dla porównania podano w tabeli 1, naturalny skład izotopowy badanej próbki niklu. 
 
Tabela 1. Naturalny skład izotopowy niklu. 

 

Izotop Skład w procentach 
58 Ni 
60 Ni 
61 Ni 
62 Ni 
64 Ni 

68.27 

26.10 

1.13 

3.59 

0.91 
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Jeśli popatrzymy na piki o masach 59, 63, 65, 66 i 67 (na spektrogramie z rys.2.) to 
należą one niewątpliwie do molekuł nikiel-wodór. Również zwiększone natężenie 
pików o masach 60, 61 i 62 jest spowodowane przez desorpcję takich molekuł. 
Zgodnie z tabelą 1 zawartość izotopu 58Ni w badanej próbce wynosi 68.27% co po-
zwala na dokładne wyznaczenie zarówno jakie, jak i ile molekuł nikiel-wodór zostało 
zarejestrowanych w prowadzonym eksperymencie. W tabeli 2 prezentuję wyniki ba-
dań procesu parowania polowego metali w atmosferze wodoru, jakie udało mi się 
zarejestrować w prowadzonych badaniach. Trzeba zauważyć, że wiele z nich zostało 
zarejestrowanych po raz pierwszy na świecie. Zamieściłem również zmierzone war-
tości natężenia pola parowania badanych metali w atmosferze wodoru.  
 
Tabela.2. Wybrane parametry metali badanych w procesach parowania polowego 
 

Metal 
Natężenie pola 
parowania 
[V/nm] 

Natężenie pola  
parowania w H2  
[V/nm] 

Obserwowane rodzaje jonów w polu 
parowania o wartości z poprzedniej ko-
lumny 

Ti 25.0 23.0 H+, H2
+, H3

+, Ti2+ 

V 27.0 24.0 H+, H2
+, H3

+, V2+ 

Fe 35.0 30.8 H+, H2
+, H3

+, Fe2+, Fe+, FeH+  

Co 36.0 31.3 
H+, H2

+, H3
+, Co2+, Co+, CoH+, CoH2

+, 
CoH3

+ 

Ni 35.0 30.3 
H+, H2

+, H3
+, Ni2+, Ni+, NiH+, NiH2

+, 
NiH3

+ 

Mo 46.0 42.0 H+, H2
+, Mo3+, Mo2+ 

Rh 48.0 46.0 H+, H2
+, Rh2+ 

Pd 32.0 26.7 
H+, H2

+, H3
+, Pd+, PdH+, PdH2

+, PdH3
+, 

PdH4
+ 

Ag 25.0 22.0 H+, H2
+, H3

+, Ag+  

Ta 45.0 37.6 
H+, H2

+, Ta3+, Ta2+, TaH2+, TaH2
2+, 

TaH3
2+ 

W 57.0 44.0 H+, H2
+, W3+ 

Ir 53.0 43.5 H+, H2
+, Ir2+ 

Pt 48.0 44.3 H+, H2
+, Pt2+ 

Au 35.0 26.4 
H+, H2

+, H3
+, Au+, AuH+, AuH2

+, AuH3
+, 

AuH4
+ 

 
Jak można zauważyć, parowanie polowe w atmosferze wodoru przebiega zawsze 
przy niższych natężeniach pola elektrycznego, jakie występuje na powierzchni meta-
lu, niż w próżni. Graficznie przedstawia to rysunek 3. 
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 Obniżenie natężenia pola parowania metalu w atmosferze wodoru jest szczegól-
nie widoczne dla takich metali jak Mo, Pt, Rh, Ir oraz W, dla których to, natężenie 
pola parowania w próżni (w tej kolejności) rośnie, a w atmosferze wodoru jest prak-
tycznie takie samo. Zastanawiające jest to, że w procesie parowania polowego w at-
mosferze wodoru właśnie dla tych metali nie zarejestrowano molekuł metal-wodór. 
Dla pozostałych badanych metali korelacja natężenia pola parowania w próżni i wo-
dorze jest prawie liniowa. Jednakże dla Ag i V również nie zarejestrowano molekuł 
metalo-wodorowych tych metali. Wynika z tego, że molekuły takie są rejestrowane 
jedynie w zakresie natężeń pól elektrycznych od 27.5 V/nm do 45.5 V/nm. Czy ozna-
cza to jednocześnie, że tylko w takim zakresie natężeń pól elektrycznych powstają 
molekuły metalo-wodorowe? Z literatury [1, 2] wynika jednak, że wodorki takich 
metali jak Ag oraz Ti można spotkać w niektórych reakcjach chemicznych. Może to 
sugerować, że występujące natężenie pola parowania w badanym procesie, dla tych 
metali, jest za niskie, aby zaszła reakcja syntezy takich molekuł na powierzchni meta-
lu. Proces ten, jest więc aktywowany. Jeżeli założymy, że cała energia, jaką posiada 
atom czy cząsteczka wodoru zbliżająca się do powierzchni badanej, pochodzi od pola 
elektrycznego, to powinna ona być równa αF2/2, gdzie α jest polaryzowalnością wo-
doru a F natężeniem pola elektrycznego. Daje to odpowiednio energię równą 0.17 eV 
i 0.22 eV dla H oraz H2 w przypadku dolnej wartości rozpatrywanego zakresu pola 
elektrycznego, w którym obserwuje się wodorki.  Wodorki metali d-przejściowych 
tworzone są poprzez obsadzanie tetraedrycznych i oktaedrycznych luk międzywę-
złowych, czy zatem w przeprowadzonym eksperymencie może zachodzić podobny 
efekt, przynajmniej w warstwie powierzchniowej? Przeprowadzone obliczenia meto-
dami chemii kwantowej dla tantalu, kobaltu i niklu [13-15], dają energię aktywacji na 
przejście wodoru z miejsca chemisorpcyjnego do przypowierzchniowej luki tetrae-
drycznej lub oktaedrycznej równą około 1 eV. Jest to energia o wiele większa niż ta, 
jaką może uzyskać atom czy cząsteczka wodoru w zewnętrznym polu elektrycznym 
występującym na powierzchni badanej. Po uwzględnieniu zewnętrznego pola elek-
trycznego, bariera oddzielająca te dwa stany zanika jednak przy natężeniach pól oko-
ło 30 V/nm.  
 W tych warunkach, teoretycznie, atom wodoru może wnikać w luki pierwszej 
warstwy atomowej powierzchni. Ponieważ dla metali takich jak Ag, Ti czy V wystę-
pujące na powierzchni emitera podczas eksperymentu natężenia pola elektrycznego 
są niższe od tej wartości, więc tłumaczyłoby to nieobserwowanie jonów AgHn

+, 
TiHn

+ czy VHn
+ dla n = 1, 2… . Jednocześnie, zarejestrowane rozkłady energii desor-

bowanych jonów wodoru ze wzrostem natężenia pola elektrycznego radykalnie 
zmieniają swój kształt i przesuwają się w kierunku wyższych energii. Proces ten zo-
stał przedstawiony dla kilku metali na rysunkach 4 i 5.  
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Rys.3. Pole parowania badanych metali w atmosferze wodoru w funkcji obserwowanego pola  
parowania w próżni [5] (czerwonym prostokątem zaznaczono obszar wartości natężeń pól  

elektrycznych, w którym rejestrowano wodorki). 
 

 

Rys.4. Rozkłady energii jonów H+ desorbowanych z powierzchni wybranych metali. 
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Rys.5. Rozkłady energii jonów H2
+ desorbowanych z powierzchni wybranych metali. 

 Począwszy od Ta w rozkładach energii jonów wodoru pojawia się bardzo szeroki 
pik przesunięty ku wyższym energiom. Jest to jednoznaczne z tym, że rejestrowane 
jony powstają nie w procesie desorpcji z powierzchni metalu, ale są tworzone nad nią  
w innym procesie. Ponieważ jednocześnie dla tych natężeń pól elektrycznych nie są 
rejestrowane molekuły metalo-wodorowe tych metali, można sądzić, że jony wodoru 
mogą powstawać w wyniku rozpadu tych molekuł. W konsekwencji, w procesie pa-
rowania metalu w atmosferze wodoru powinno się obserwować jony metalu pocho-
dzące z procesu dysocjacji polowej kompleksu metal-wodór oraz jony metalu parują-
ce bezpośrednio z powierzchni emitera.  
 Innymi słowy, począwszy od molibdenu, powinno to prowadzić do zarejestrowa-
nia nie pojedynczego piku rozkładu energii jonów parującego metalu, lecz do reje-
strowania pików złożonych. Że tak istotnie jest, można się przekonać chociażby na 
przykładzie rozkładu energetycznego jonów Ir2+ [5] czy Rh2+ [12]. Przypadek irydu 
przedstawia rysunek 6. 
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Rys. 6. Rozkład energii jonów Ir2+ parowanych w atmosferze wodoru pod ciśnieniem 10-6 Pa. 
 
 Wynika z tego, że przy natężeniu pola elektrycznego przekraczającym 45.5 V/nm 
wodorki metali ulegają dysocjacji polowej. 
 Schemat, według którego zachodzi reakcja dysocjacji polowej wodorków irydu, 
można zapisać jako: 
 
 
 
 
 
gdzie FI oznacza proces jonizacji polowej, a FD proces dysocjacji polowej. Obliczo-
ne energie aktywacji przedstawionych procesów wynoszą odpowiednio dla pierwsze-
go 1.3 eV i 2.3 eV dla drugiego. Podobny proces dysocjacji polowej był obserwowa-
ny przez Tsonga i Cola dla HeRh [16]. 
 Czy zatem można twierdzić, że pole elektryczne jest czynnikiem ułatwiającym 
reakcję wodoru z metalem?  
 Aby doszło do powierzchniowej reakcji chemicznej prowadzącej do utworzenia 
wodorku metalu, cząsteczka wodoru musi zderzyć się niesprężyście z powierzchnio-
wym atomem metalu. Powinien powstać wówczas tzw. związek przejściowy o bu-
dowie pośredniej między substratem a produktem, niebędący zresztą związkiem 
chemicznym w zwykłym tego słowa znaczeniu, gdyż jest bardzo nietrwały i szybko 
rozpada się z wytworzeniem produktu reakcji. Do zderzeń niesprężystych zdolne są 
tylko te cząsteczki substratu, których energia jest wyższa od średniej energii atomu 
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substratu o wartość energii aktywacji. W przeprowadzonych badaniach stwierdziłem, 
że pole elektryczne przyspiesza reakcję chemiczną dzięki temu, że spośród wielu 
możliwych dróg od substratu do produktu wybiera tę, która jest najbardziej korzystna 
energetycznie [17]. Pole elektryczne wiąże w procesie adsorpcji polowej, wzbudzoną 
cząsteczkę wodoru na powierzchni metalu w ten sposób, że oddziaływanie między 
atomem metalu i wodorem staje się ułatwione, tworzy się wiązanie poprzez stan zlo-
kalizowany powstający w warstwie najbardziej wystających atomów podłoża w wy-
niku silnego natężenia pola elektrycznego. W rezultacie dochodzi między nimi do 
termodynamicznie korzystnej reakcji chemicznej, zerwaniu ulegają wiązania stare  
i powstają nowe, właściwe dla wodorku. Przy wzroście zewnętrznego pola elektrycz-
nego lub po termicznym wzbudzeniu laserowym, wodorek może oddzielić się od po-
wierzchni w procesie wymuszonej desorpcji polowej, co było rejestrowane w moim 
eksperymencie.  
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Streszczenie 
 
 Nauczanie fizyki nie może odbywać się bez udziału języka matematycznego 
wykorzystywanego również w innych przedmiotach przyrodniczych. Brak zależ-
ności i związku między poszczególnymi programami nauczania prowadzi do 
trudności w zrozumieniu danego zagadnienia fizycznego. W artykule zostały 
przedstawione bariery matematyczne w nauczaniu fizyki oraz ich przykłady  
w oparciu o aktualne podstawy programowe fizyki i matematyki oraz wybrane 
programy nauczania. Istotną rolę w nauczaniu fizyki pełni opisywanie wielu zja-
wisk w sposób jakościowy, nie mniej jednak kompleksowe ich zrozumienie jest 
możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu odpowiedniego aparatu matematycznego, 
nie ulega więc wątpliwości, że matematyka pełni w fizyce znaczną rolę. 

 
Pierwsza bariera matematyczna wynikająca z braku uporządkowania pro-
gramów nauczania fizyki i matematyki – układy równań 

 
 Pierwszą barierą dla uczniów gimnazjum są układy równań, w szczególności, 
gdy po raz pierwszy spotykają się z nimi na lekcjach fizyki. Wyróżniamy kilka 
metod rozwiązań, począwszy od podstawiania, przez metodę przeciwnych 
współczynników oraz graficzną, a także wyznaczników, uwzględniając wzory 
Cramera, na metodzie eliminacji Gaussa kończąc.  
 Na III etapie edukacyjnym uczniowie poznają dwie metody: podstawiania  
i przeciwnych współczynników. Po opanowaniu przez nich danej partii materiału, 
nauczyciel stosuje zasadę stopniowania trudności, przechodzi do zadań, wymaga-
jących od uczniów wykazania się zdecydowanie większą kreatywnością.
 Układy równań nie są zagadnieniem krótkim i aby w pełni je zrozumieć na 
matematyce poświęca się 20 godzin lekcyjnych. Matematyka każde zagadnienie 
tłumaczy najpierw w sposób teoretyczny, przechodząc następnie do praktyki, 
czyli rozwiązywania zadań. Objaśnienie metod rozwiązywania układów równań 
swoje podłoże ma najpierw w definicji, opisując warunki czy interpretacje geo-
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metryczne. Fizyka natomiast wymaga od uczniów ich praktycznego zastosowa-
nia. Poniżej przytoczę przykładowe zadanie, którego rozwiązanie wymaga od 
uczniów znajomości układów równań. 
 
Zadanie 1 
Praca prądu elektrycznego dla danego urządzenia wynosiła 120 J. Oblicz opór 
urządzenia, jeśli wiadomo, że w czasie 20 s przepłynął przez nie ładunek o war-
tości 5 C. 
 
Dane:                         Szukane: 
Q = 5 C                      U = ? 
W = 120 J                        I = ? 
t = 20 s                       R = ? 
 
 

Rozwiązanie: 
 

¥ � � & ß & � � 120 ¦,       Å¦Æ � Å� & � & JÆ 
 

Prąd wyrażamy, jako stosunek ładunku do czasu: 
 ß � �� ,         Å�Æ � àsJá 
 � & �� & � � 120 Å¦Æ 
 � & � � 120 Å¦Æ,       Å� & sÆ � Å¦Æ 
 � � 120 Å¦Æ� ÅsÆ ,       Å�Æ � à ¦sá 
 � � 120 Å¦Æ5 ÅsÆ � 24 Å�Æ 
 

Mamy napięcie � � 24 Å�Æ 
 

Obliczamy natężenie prądu: 
 ß � 120 Å¦Æ� & � � 120Å¦Æ24Å�Æ & 20ÅJÆ � 0,25Å�Æ,       Å�Æ � à ¦� & Já � à� & � & J� & J á 
 

Obliczamy opór: 
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c � �
ß � 24 Å�Æ0.25Å�Æ � 96 ÅΩÆ,       ÅΩÆ � à��á 

 
Odp. Opór wynosi 96 Ω. 
 
 Powyższe rozwiązanie, poprawne pod względem dydaktycznym, zadania nie 
posiadającego fabuły, stanowić może dla ucznia bez zdobytej umiejętności po-
sługiwania się układami równań, dużą barierę. W celu potwierdzenia braku kore-
lacji międzyprzedmiotowej przytoczono poniżej terminy wprowadzania pojęć 
matematycznych, oraz konieczność korzystania z nich na lekcjach fizyki: fizyka 
(Nowa Era) − luty II klasa, (ZamKor) − styczeń II klasa, matematyka (Operon) − 
kwiecień II klasa, (GWO) − maj II klasa. 
 
Druga bariera – wykresy funkcji 
 
 Drugą barierą, z którą spotykają się uczniowie III etapu edukacyjnego, są 
wykresy funkcji. Uczniowie mają problemy z posługiwaniem się pojęciami taki-
mi jak stała niezależna, stała zależna oraz parametr. Istotne utrudnienie stanowi 
dla nich szkic oraz odczyt wykresu funkcji.  
 Spośród porównywanych przeze mnie treści zawartych w podręcznikach do 
lekcji fizyki, wydawnictwo ZamKor umożliwia zarówno zdobycie przez ucznia 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia celów zawartych w podstawie 
programowej, jak również ich rozszerzenie uwzględniając głębsze zainteresowa-
nie uczniów określonym tematem, np. sporządzaniem wykresów: „Treść tego 
paragrafu jest obowiązkowa, ale to nauczyciel zdecyduje, czy jesteście już goto-
wi do jej opanowania. Być może „sporządzanie wykresów” przełoży na później, 
kiedy na lekcjach matematyki będziecie się uczyć o układzie współrzędnych  
i najprostszych funkcjach.” 
 Zależność drogi od czasu oraz prędkości od czasu to istotne wykresy, dzięki 
którym uczeń jest w stanie określić wartości poszczególnych wielkości w danym 
czasie. Umiejętność sporządzania wykresów i odczytywania z nich informacji 
umożliwia łatwe i trwałe zapamiętanie zależności między określonymi wielko-
ściami. 
  Uczeń podczas swojej edukacji w szkole powinien posiąść umiejętność zapi-
su informacji w formie słownej, algebraicznej oraz graficznej. Korzystanie z wy-
kresów z dobrą ich interpretacją niesie ogromne korzyści w przekazywaniu wie-
dzy. Poniżej przedstawiono wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostaj-
nie prostoliniowym, jako przykład funkcji s � ft�. 
 Jeśli uczeń zauważy proporcjonalność tych dwóch wielkości to wykres zależ-
ności jednej z nich od drugiej jest półprostą wychodzącą z początku układu 
współrzędnych. W tym przypadku S ~ t, v � const.  
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 Poniżej przedstawiono wykres szybko
prostoliniowego, jako przykład funkcji 
 

Rys. 1. Wykres drogi od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego.

  

Rys. 2. Wykres szybkości od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego.

 Wykorzystując wykresy funkcji uczniowie mog
Zauważą, że drogę przebytą
stokąta pod wykresem, gdzie bokiem 

. 

 

wykres szybkości od czasu dla ruchu jednostajnego
jako przykład funkcji . 

Rys. 1. Wykres drogi od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego.
 

Rys. 2. Wykres szybkości od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego.
 

c wykresy funkcji uczniowie mogą odnieść się
ę przebytą przez ciało obliczamy, jako pole powierzchni pr

ta pod wykresem, gdzie bokiem  jest , natomiast bokiem 

od czasu dla ruchu jednostajnego 

 
Rys. 1. Wykres drogi od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego. 

 
ci od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego. 

ść się do geometrii. 
jako pole powierzchni pro-

, natomiast bokiem  jest , zatem 



Pierwsze spotkanie ucznia polskiej szkoły z fizyką  

 

141 
 

(Fizyka (Nowa Era) − styczeń I klasa, (ZamKor) − październik-luty I klasa. Ma-
tematyka (Operon) − listopad II klasa, (GWO) − grudzień II klasa.) 
 
Trzecia bariera – potęgowanie 
 
 Potęgowanie stanowi kolejną barierę matematyczną w nauczaniu fizyki.  
Z pewnością istotny wpływ na jej pojawienie się ma brak kształtowania i ćwicze-
nia umiejętności posługiwania się potęgowaniem na II etapie edukacyjnym.  
W szkole podstawowej wzór na pole kwadratu zapisywany jest w postaci a · a, 
pojęcie wykładnika i podstawy potęgi uniemożliwia przedstawienie go jako a�.  
 Uczniowie spotykając się po raz pierwszy ze wzorem na drogę w ruchu jed-
nostajnie przyspieszonym: 
 

s � a & t�
2  

 
mogą nie posiadać wiedzy, iż t� � t ë t, wówczas wzór zapisujemy: 
 

s � a & t & t
2  

 
(Fizyka (Nowa Era) − styczeń I klasa, (ZamKor) − luty I klasa. Matematyka 
(Operon) − wrzesień II klasa, (GWO) − wrzesień II klasa.) 
 
Czwarta bariera – pierwiastkowanie 

 
 Jako przykład weźmy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:  
  

s � at�
2  

 
Próba wyznaczenia czasu z tego wzoru dojdzie do skutku tylko z pomocą na-
uczyciela, bowiem uczeń poznaje pierwiastki dopiero w klasie drugiej. Na lek-
cjach fizyki uczniowie wykorzystują je już w połowie klasy I.  
(Fizyka (Nowa Era) − styczeń I klasa, (ZamKor) − luty I klasa. Matematyka 
(Operon) − wrzesień II klasa, (GWO) − wrzesień II klasa.) 
 We wcześniejszej części artykułu podano kilka przykładów na to, że program 
nauczania fizyki znacznie wyprzedza program nauczania matematyki, tworząc 
przy tym nadmierne trudności dla uczniów w przyswajaniu wiadomości. W dal-
szej części skupimy uwagę na pojęciach obecnych w fizyce, których matematyka 
w swoim programie nauczania nie obejmuje dla III etapu edukacyjnego. 
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Pierwsza bariera matematyczna wynikająca z braku spójności programów 
nauczania fizyki i matematyki – wektory 

 
 Wielkości fizyczne określane są przez liczbę i jednostkę, a związki między 
mini badamy korzystając z praw matematycznych w oparciu o liczby rzeczywi-
ste. Takie wielkości nazywamy skalarami, a ich przykłady to: masa, temperatura, 
gęstość. Wyróżniamy również wielkości fizyczne, które poza wartością liczbową 
informują nas o innych istotnych cechach m.in. o kierunku, zwrocie oraz punkt-
cie przyłożenia. Takie wielkości nazywamy wektorami. Przykładem wielkości 
wektorowych są: siła, prędkość, przyspieszenie.  
 ZamKor wprowadza tylko cechy wektora. Uczniowie są przestrzegani jak 
czytać wielkości wektorowe. Przykład: F�� � mg�� � 10 ÅNÆ. Równanie zostanie 
przeczytane: Wartość siły wynosi 10 niutonów. Gdyby uczeń powiedział o „sile” 
musiałby podać wszystkie cechy wektora.  
 Nowa Era idzie krok dalej wprowadzając działania na wektorach − dodawa-
nie i odejmowanie wektorów metodami: równoległoboku oraz wieloboku. Braku-
je natomiast iloczynu wektorowego potrzebnego do zrozumienia reguły śruby 
prawoskrętnej, zwanej potocznie regułą korkociągu, pozwalającej określić kieru-
nek pola magnetycznego wywołanego przepływem prądu elektrycznego.  
 W podręczniku Nowej Ery mówiąc o sile elektrodynamicznej podkreśla się, 
że jest to siła maksymalna Fíîï. Wzór wygląda następująco: F � BIl.  
 Uwzględniając dociekliwość i zainteresowanie uczniów powyższym tematem 
może paść pytanie: jak będzie przedstawiał się powyższy wzór, gdy wartość nie 
będzie maksymalna?  W tej sytuacji nauczyciel prowadzący zajęcia może odwo-
łać się do rysunku tłumacząc, że jeżeli wektor indukcji magnetycznej będzie pro-
stopadły do przewodnika, znajdującego się wewnątrz magnesu podkowiastego, to 
wartość siły elektrodynamicznej będzie maksymalna. Jeśli wektor indukcji ma-
gnetycznej będzie równoległy do przewodnika to wtedy wartość siły elektrody-
namicznej będzie równa zeru. 
 

 
Rys. 3. Siła elektrodynamiczna − schemat doświadczenia. 



 

Rys. 4. Siła elektrodynamiczna równa zeru 
 
Znając iloczyn wektorowy mo
 

 
Obecnie z wszystkich działa
nauczania ZamKoru to wyznaczanie s
wzdłuż jednej prostej: 
 

Chłopcy pchają uszkodzony samochód. Janek działa sił
również siłą o wartości 200 N, a Robert 
Siła wypadkowa ma wartość
 

Rys. 5. Ćwiczenie z nowego podr
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Siła wypadkowa działają
Czy dziewczynom udało się
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Rys. 6. Ćwiczenie z nowego podręcznika Zamkoru pt. „Świat fizyki z bliska”. 

 
Podręczniki Nowej Ery wzbogacone są o działania obejmujące dodawanie  
i odejmowanie wektorów metodami trójkąta, równoległoboku, a także wieloboku. 

 
 

Rys. 7. Graficzne przedstawienie dodawania wektorów dwiema metodami. 
 

 Warto w tym miejscu podkreślić, że wektory pojawiają się na matematyce 
dopiero w szkole średniej w zakresie rozszerzonym. 
 
Druga bariera – funkcja kwadratowa 

 
 Kolejnym pojawiającym się na fizyce pojęciem, wymagającym od ucznia 
znajomości matematyki jest funkcja kwadratowa. Jak już wspomniano wcześniej, 
aby opisywać pojęcie ruchu niezbędnymi do tego są wykresy funkcji. Sprawdza-
jąc zależność drogi od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego bez prędko-
ści początkowej otrzymujemy część paraboli. 

s � îò�
� ,  wykres zależności s � ft� 



 

Rys. 8. Wykres zależ
 
Takiego wykresu drogi od czasu nie znajdziemy w podr
cząwszy od 2009 roku.  
 Z wykresem funkcji kwadratowej uczniowie spotykaj
wykonując pomiary podczas do
opisu ruchu jednostajnie przyspieszonego.
 Pierwsza styczność ucznia z tego rodzajem funkcji poci
dzialność nauczyciela za wyja
zmiennych z  na 
dzącą z początku układu współrz

Rys. 9. Wykres zależ

Pierwsze spotkanie ucznia polskiej szkoły

 

Wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

Takiego wykresu drogi od czasu nie znajdziemy w podręcznikach ZamKoru p
 

Z wykresem funkcji kwadratowej uczniowie spotykają się
podczas doświadczenia wykorzystującego tor powietrzny do 
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Rys. 9. Wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym 
z zastosowaniem zamiany zmiennych. 
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 Inaczej jest w przypadku programu nauczania Nowej Ery, w której podręcz-
nikach znajdziemy wykres funkcji kwadratowej. Wydawnictwo to po raz kolejny 
już wykracza poza podstawę programową, oznaczając jako treści rozszerzone 
następującą notkę: „Krzywa ta (część paraboli) jest wykresem funkcji kwadrato-
wej, y � a · x�, gdzie a jest wielkością stałą”. 
 Poniżej przytaczam przykładowe zadanie wykorzystujące znajomość funkcji 
kwadratowej do sporządzenia wykresu. 
 Samochód jedzie ze stałą prędkością 36 km/h, dojeżdża do linii startu, nie 
zatrzymuje się jadąc dalej z tą samą prędkością, w tym samym czasie, w którym 
samochód dojechał do linii startu motocyklista startuje ruchem jednostajnie przy-
spieszonym. W której sekundzie się spotkają? Jeśli przyśpieszenie motocyklisty 
wynosi a � 4 í÷� oraz pomiar wykonywany w przedziale od 0 do 10 sekund co 

jedną sekundę, oraz narysuj wykres przedstawiający zależność drogi od czasu. 
 
Tabela. 1. 
 

czas (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

auto (m)            

motor (m)            

 
Uzupełniona tabela prezentuje się następująco. 
 
Tabela 2. 
 

czas (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

auto (m) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

motor (m) 0 2 8 18 32 50 72 98 128 162 200 

 
Wykres zależności drogi od czasu dla określonych ruchów przedstawiony jest 
poniżej. 
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Rys. 10. Wykres drogi od czasu dla ruchów: jednostajnego prostoliniowego oraz jednostajnie 

przyspieszonego, uwzględniający dwa pojazdy. 
 

 Z powyższego wykresu jesteśmy w stanie odczytać zależności drogi od czasu  t dla obu poruszających się ciał. 
 Funkcję kwadratową uczniowie poznają dopiero w I klasie liceum. 
 
Trzecia bariera – funkcje trygonometryczne 

 
 Ostatnim pojęciem, bez którego nie można wytłumaczyć wielu zjawisk fi-
zycznych, są funkcje trygonometryczne. Prawo załamania światła, rozkład siły 
wypadkowej działającej na ciało, np. klocek na równi pochyłej, a nawet wspo-
mnianą wcześniej siłę elektrodynamiczną − w tym przypadku już bez znajomości 
iloczynu wektorowego.  
 W programie nauczania fizyki z powodu braku funkcji trygonometrycznych 
prawo załamania światła tłumaczy się jakościowo: „kiedy światło przechodzi  
z ośrodka optycznie rzadszego do ośrodka optycznie gęstszego wówczas kąt za-
łamania jest mniejszy od kąta padania” i odwrotnie, jest też informacja, że  
w ośrodku rzadszym światło rozchodzi się szybciej, a w ośrodku gęstszym wol-
niej.  
 Funkcje trygonometryczne pojawiają się w I klasie liceum. 
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Wniosek 
 
 Rola nauczania matematyki w nauczaniu fizyki jest ogromna. Układając  
programy nauczania należy zwrócić szczególną uwagę na bariery matematyczne, 
zdecydowanie utrudniające zrozumienie oraz sprawne posługiwanie się pojęciami 
fizycznymi, umożliwiającymi poznanie otaczającego nas świata.  
 
 
 Serdecznie dziękuję dr. Zygmuntowi Olesikowi z Instytutu Fizyki w Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie za podpowiedź tematu dociekań zawartych  
w artykule oraz dr. Bogdanowi Wszołkowi za cenne uwagi merytoryczne. 
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Streszczenie 
 
 Praca przedstawia wyniki  badań pilotażowych nad wykorzystaniem źródeł 
wiedzy w przygotowaniach uczniów do olimpiad fizycznych w okręgach często-
chowskim, poznańskim i szczecińskim. Narzędziem badawczym była anonimowa 
ankieta  rozdawana. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić: 

• rodzaje źródeł wiedzy i ich  pozycję rankingową, 
• korelacje treści programowych z fizyki z tematyką zadań olimpijskich,  
• stopnień trudności  treści programowych z fizyki, szkolnych zadań z fizyki 

i zadań olimpijskich,  
• rolę nauczyciela fizyki w przygotowaniach do olimpiad fizycznych (OF)  

w opinii uczniów. 
 
Wstęp 
 
 Proces kształcenia, jak każda działalność człowieka w społeczeństwie, powi-
nien podlegać badaniom i  modernizacji. Przyczynami modernizacji są różne 
czynniki ale jeden z ważniejszych to zmiana warunków socjalno-bytowych wy-
wołanych np. nowymi technologiami produkcji. Ostatnia dekada XX w. i dotych-
czasowe lata XXI w. to rewolucyjne zmiany w środkach technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, które wywierają olbrzymi wpływ na proces i warunki 
kształcenia. Zmiany te dotyczą między innymi: miejsca i warunków przechowy-
wania źródeł wiedzy, zasad ich udostępniania, sposobów korzystania z nich, 
możliwości komunikowania się. Dlatego bardzo ważnym zadaniem szkoły jest 
przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym jako świa-
domych użytkowników różnych źródeł informacyjno-komunikacyjnych, poszu-
kujących, analizujących, oceniających, porządkujących i selekcjonujących na-
pływające informacje by je przekształcać w wiedzę i umiejętności praktycznego 
rozwiązywania problemów. Tak rozumiany proces kształcenia prowadzi do 
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tworzenia nowych i modernizacji już istniejących struktur w umyśle odbiorcy.  
W  konsekwencji proces ten będzie uczył mądrości rozwiązujących problemy 
i podejmujących decyzje [1].  

Powszechne przygotowanie do zgodnego z normami etycznymi korzystania  
z różnych źródeł informacyjno-komunikacyjnych w szkole, będzie podstawą wła-
ściwego korzystania z nich w czasie nauki i w przyszłości. Olimpiady przedmio-
towe w tym olimpiada fizyczna stwarzają ku temu odpowiednie możliwości  
i warunki. Aby rozwiązać stawiane problemy uczeń musi posiadać nie tylko do-
brze ugruntowaną wiedzę i odpowiednio wykształcone umiejętności, ale musi 
wykazać się zaangażowaniem i samodzielną pracą prowadzącą do głębokiego 
zrozumienia czy to prawa czy zjawiska fizycznego. Wymaga to w wielu przy-
padkach korzystania z różnych źródeł wiedzy, a także takich pomysłów od 
ucznia, które świadczą o jego wybitnych zdolnościach lub talencie do przedmio-
tów matematyczno- fizycznych. Mechaniczne korzystanie ze znanych wzorów  
i praw nie wystarczy do poprawnego rozwiązania stawianych problemów [2]. 
Tak więc współczesna edukacja to nauczanie aktywne i zaangażowane, w którym  
uczeń zdobywa wiedzę przez badanie rzeczywistości, przez odkrywanie zjawisk  
i praw, a nauczyciel jest życzliwym doradcą i koordynatorem.  

Odkryta już przez ludzkość wiedza ogólna nie może być przez ucznia przyj-
mowana biernie, a powinna być środkiem sprawdzania efektywności jego wysił-
ku poznawczego, potwierdzeniem skuteczności dróg poszukiwania. Odkrywanie 
zjawisk i procesów, tworzenie uogólnień i formułowanie praw przez ucznia, nie 
powinno być powtarzaniem długiej mozolnej drogi, na której ludzkość dochodzi-
ła do wiedzy, lecz odkrywaniem najbardziej efektywnym, w tym również eko-
nomicznym z pomocą oraz pod kierunkiem obiektywnego i wymagającego na-
uczyciela. Takie kształcenie polega na udzielaniu uczniowi pomocy w procesie 
poznania, ale w takim zakresie, by minimalizował liczbę niepotrzebnych błędów, 
zbędnego wysiłku i dochodził do wiedzy oraz umiejętności na drodze racjonalne-
go rozumowania i działania. W tak prowadzonym procesie nauczania i wycho-
wania uczeń korzysta także z gotowej wiedzy, jako środka do rozwiązywania 
problemów poznawczych na skróconej drodze poznawania i zrozumienia przyro-
dy. Będzie to sprzyjać poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu i nabywaniu umiejętno-
ści niezbędnych do wysunięcia oraz uzasadnienia badanej hipotezy. Takie na-
uczanie będzie sprzyjać uczniom w świadomym wyborze olimpiad przedmioto-
wych i odpowiedzialności za własny rozwój. 

 Olimpiada fizyczna, po matematycznej, jest najstarszą w Polsce olimpiadą 
przedmiotową dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Została powołana w 1951 
roku, jako pierwsza o takim charakterze olimpiada na świecie z inicjatywy  
Wojciecha Rubinowicza, wybitnego fizyka – profesora Uniwersytetów  
w Czerniowcach i Lwowie przed II wojną światową oraz Uniwersytetu  
Warszawskiego po wojnie [3]. Tego typu zawody nie tylko wzbogacają proces 
kształcenia przez indywidualizację celów nauczania i uczenia się fizyki, ale są 
okazją ich weryfikacji. Młodzież uczy się właściwych postaw i zachowań etycz-
nych. Badanieprocesu nauczania i uczenia się fizyki, zjawisk z tym związanych 
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oraz tworzenie takich modeli tego procesu, które będą stosowane w realnie istnie-
jących warunkach i zapewnią jego efektywność na wszystkich etapach edukacyj-
nych to domena dydaktyki fizyki [4, 5]. Hipotezy weryfikowane empirycznie  
i uzasadnione teoretycznie powinny być niesprzeczne z teoriami uznanymi w dy-
daktyce ogólnej, psychologii, pedagogice i socjologii.  

W dydaktyce fizyki, jako jednej z dydaktyk przedmiotowych, podaje się na-
ukowe uzasadnianie hipotez badawczych, a eksperymenty weryfikacyjne prowa-
dzi się przy zastosowaniu odpowiedniej metodologii badań, właściwej naukom 
społecznym, gdyż proces nauczania i uczenia się jest takim procesem.  
 
Opis metody badawczej 
 

Badania w dydaktykach szczegółowych powinny spełniać wiele funkcji mię-
dzy innymi diagnostyczną, prognostyczną i aplikacyjną, dlatego postanowiono 
przeprowadzić wstępne badania dotyczące źródeł wiedzy, z jakich korzystają 
uczniowie przygotowujący się do udziału w olimpiadach fizycznych. Jako narzę-
dzia badawczego użyto anonimowej ankiety rozdawanej, opracowanej w Zakła-
dzie Dydaktyki Fizyki i Astronomii Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza 
(ZDF i A IF AJD) w Częstochowie i przeznaczonej dla uczniów biorących udział 
w zawodach teoretycznych II stopnia tych olimpiad.  

Ankieta składała się z 12 pytań, w tym 3 zamkniętych i 9 otwartych. Odpo-
wiedzi na pytania zamknięte dają wiedzę o strukturze biorących udział w olim-
piadach fizycznych (płeć, typ szkoły, klasa, zakres kształcenia). Wypowiedzi na 
pytania otwarte miały prowadzić do ustalenia rodzaju źródeł wiedzy, sposobów 
wykorzystania, jakości i przydatności poszczególnych źródeł w opinii uczniów, 
(hierarchię ważności), stopnia korelacji treści programowych z fizyki z tematyką 
zadań olimpijskich, miejsca i sposobu nabywania umiejętności do rozwiązywania 
zadań i problemów olimpijskich z fizyki, korelacji szkolnych zadań z fizyki  
z tematyką zadań olimpijskich, stopnia trudności tych zadań w stosunku do zadań 
szkolnych oraz ocenić rolę nauczyciela fizyki w przygotowaniach do tych zawo-
dów. Spodziewano się również uzyskać informacje na temat metod i czasu na-
bywania umiejętności do rozwiązywania olimpijskich problemów fizycznych, ich 
doskonalenia oraz utrwalania. Badania pilotażowe poprzedzone były sondażem 
przeprowadzonym w grupie 42 uczniów startujących w II etapie OF w okręgu 
częstochowskim w 1996 r. i wykazały, że najbardziej przydatnym źródłem wie-
dzy w tych przygotowaniach są samodzielne studia literatury naukowej wskaza-
nej przez komitet główny olimpiady. W celu sprawdzenia powyższego założenia 
przeprowadzono badania pilotażowe w grupie 223 uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych  startujących w zawodach teoretycznych II-go  stopnia  w latach 1997-
2000  (tabela 1)  i 113 uczniów w latach 2007-2010 (tabela 2). W badaniu  
z 1997-2000 uczniowie pochodzili z trzech okręgów: częstochowskiego, poznań-



Zygmunt Olesik 

 

152 
 

skiego1 i szczecińskiego2, zaś w badaniu z 2007-2010 tylko z okręgu często-
chowskiego. Zastosowano celowy dobór próby. Minimalną liczebność próby 
uzyskano  za pomocą tzw. dwustopniowej metody Steina. W tym celu losowano  
próbę wstępną L> i na jej podstawie wyznaczono właściwą liczebność próby  
z równania:  

 

L � ¡ø,ùú4� &Zû�
��                                                   (1) 

 
gdzie:  ̈  – poziom ufności, �t,�!��  – wartość z tablic rozkładu Studenta dla  
¨ i L> � 1 stopni swobody, fû– odchylenie standardowe średniej, , – maksymal-
na niepewność pomiaru średniej [6]. W prowadzonych badaniach ¨ = 95%,  
S = 3%, �t,�!�� � 2.02, , = 5%. 

 
Aby ustalić hierarchię źródeł wiedzy z jakich korzystają  przygotowujący się 

do olimpiad fizycznych w każdym z 3 okręgów dane szeregu statystycznego po-
grupowano w pięć procentowych przedziałów klasowych o rozpiętości: 0-5 % 
(niewiele przydatne); 6-29 % (częściowo przydatne); 30-50%(przydatne);  
51-75% (przydatne w dużym stopniu), 76-100% (bardzo przydatne – niezbędne). 
Przy ustalaniu ilości klas oraz szerokości przedziałów klasowych uwzględniono 
fakt, że zbyt duża liczba klas (małe przedziały klasowe) nie daje przejrzystego 
obrazu zbiorowości i ujawnia indywidualne odchylenia nie związane z istotą 
zjawiska, natomiast zbyt mała liczba przedziałów (zbyt duże klasy) zaciera istot-
ne szczegóły zbiorowości. Wyniki badań przedstawiono w tabelach od 1 do 6.  

 
Tabela 1.  Struktura  ankietowanych uczestników OF w latach 1997-2000. 

 

 

Objaśnienia symboli: LO – liceum ogólnokształcące, T – technikum, CH – chłopcy,  
DZ – dziewczyny, R – rozszerzony, P – podstawowy. 
Źródło: badania własne. 
 
                                                 
Serdeczne podziękowania Pani dr Annie Maryanowskiej1 i Panu dr Tadeuszowi Molendzie2 – 
sekretarzom KOOF z tych okręgów – składa autor.  

 

okręg typ szkoły ilość uczestników 
płeć profil kształcenia 

CH DZ M-F B-CH LO 

poznański 
LO 24 20 4 20 1 3 
T 7 6 1 0 0 0 

częstochowski 
LO 110 87 23 60 20 7 
T 32 30 2 0 0 0 

szczeciński 
LO 46 43 3 3 43 3 
T 4 4 0 0 0 0 

razem 223 190 33 83 64 13 
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Tabela 2. Struktura  badanych uczestników OF w latach 2007-2010. 
 

okręg 
typ 

szkoły 
ilość 

uczestników 
płeć profil kształcenia 

CH DZ R P 

częstochowski 
LO 113 93 20 109 4 
T 0 0 0 0 0 

razem 113 93 20 109 109 
 

Źródło: badania własne 
 
Obliczając średnią dla danego źródła informacji korzystano z równania: 

 

Ëû � ∑ ü&Ú"
#                                                      (2) 

 
gdzie:  Ëû − wartość średnia, 

¶ − liczebność klasy,  
Ë
 − wartość środka przedziału klasowego [7]. 

 
Odchylenie standardowe średniej liczono z równania: 

 

fÚ � O∑Ú"!Úû��
##!��                                                   (3) 

 
gdzie: Ë
 − wartość środka przedziału,  

E − liczebność próby [8].  
 

Tabela 3.  Ilość uczniów i źródła wiedzy wykorzystywane w przygotowaniach do OF w latach 
1997-2000, 2007-2010. 

 

rodzaj 
źródła 
informacji 
 

okręg − % uczniów korzystających z różnych źródeł wiedzy 
częstochowski poznański szczeciński 

LO T 
LO T LO T 

I II I II 
LF 75 60 53 0 83 14 86 100 
KF 26 15 19 0 33 0 54 50 
ZF 7 5 3 0 33 0 35 25 
SS 60 65 53 0 100 100 76 75 
PK 23 10 19 0 13 0 28 0 
PR 18 10 0 0 29 0 17 0 
KR 10 5 0 0 8 0 7 0 
NET 5 20 0 0 6 1 4 1 

 

Źródło: badania własne. 
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 Tabela 4. Średnia ilość olimpijczyków w latach 1997-2000 korzystających ze źródeł wiedzy  
w przygotowaniach do OF w badanych okręgach. 
 

rodzaj 
źródła 

 
ilość uczniów w % 

LO T 
LF 81 56 
KF 38 23 
ZF 25 9 
SS 79 76 
PK 21 6 
PR 21 6 
KR 8 0 
NET 5 1 

              
Objaśnienia symboli: LF – lekcje z fizyki, KF – kółko fizyczne, ZF – zajęcia fakultatywne,  
SS – samodzielne studia, PK – pomoc kolegów/koleżanek, PR – pomoc rodziców,  
KR – korepetycje, NET – Internet, LO – liceum ogólnokształcące, T – technikum. 
Źródło: badania własne. 
 
Tabela 5.  Przydatność źródeł wiedzy  w przygotowaniach do OF w latach  1997-2000. 
 

rodzaj 
źródła 

nazwa okręgu, typ szkoły, przydatność źródeł 
w % 

średni % 
przydatności 
źródeł częstochowski poznański szczeciński 

LO T LO T LO T LO T 

LF 31 37 41 15 40 30 37 27 
KF 1 15 5 0 4 14 3 10 
ZF 3 0 7 0 7 16 6 5 
SS 45 41 37 85 39 38 40 55 
PK 2 0 2 0 2 0 2 0 
KR 11 2 1 0 5 0 6 1 
PR 2 3 5 0 1 0 3 1 
NET 5 2 2 0 2 2 3 1 
INNE 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 6. Przydatność źródeł wiedzy w przygotowaniach do OF w okręgu częstochowskim  
w latach 2007-2010. 
 

rodzaj 
źródła 

typ szkoły, przydatność 
źródeł w % 
 

LO T 

LF 30 0 
KF 10 0 
ZF 2 0 
SS 37 0 
PK 1 0 
KR 0 0 
PR 0 0 
NET 20 0 
INNE 0 0 
razem 100 0 

 

Objaśnienia symboli: LF – lekcje z fizyki, KF – kółko fizyczne, ZF – zajęcia fakultatywne,  
SS – samodzielne studia, PK – pomoc kolegów/koleżanek, PR – pomoc rodziców,  
KR – korepetycje, NET –  Internet, LO – liceum ogólnokształcące, T – technikum. 
 

Jedną z pierwszych informacji jaką powinni uzyskać uczniowie przygotowu-
jący się do olimpiady fizycznej to zakres wiedzy i umiejętności z fizyki, matema-
tyki i pozostałych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczestników OF 
obowiązuje w zasadzie znajomość fizyki w zakresie podstawy programowej dla 
LO na poziomie rozszerzonym. Jako praktyczną miarę zakresu tego materiału 
przyjmuje się problematykę omawianą w książce J. Blinowskiego i J. Trylskiego, 
Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie, PWN, Warszawa, 1981 i później-
szych wydaniach wraz z zagadnieniami, które były prezentowane w zadaniach 
olimpijskich z ubiegłych lat. Uczestnicy olimpiady powinni również znać te za-
gadnienia z chemii, które ściśle wiążą się z fizyką (np. zjawiska zachodzące  
w roztworach) [9, 10].  

Od uczestników olimpiad wymaga się znajomości matematyki w zakresie roz-
szerzonym, uzupełnione o podstawowe pojęcia i wzory rachunku różniczkowego 
i całkowego. Wszystkie zadania powinny być rozwiązywane bez szerszego sto-
sowania rachunku różniczkowego i całkowego, bez konieczności stosowania 
liczb zespolonych oraz konieczności rozwiązywania równań różniczkowych.  
W zadaniach można wykorzystywać nowe pojęcia i zjawiska, nie zawarte  
w podanym zakresie materiału ale powinny one być szczegółowo wyjaśnione  
w tekstach zadań. Wiedza ta pozwoli uczniowi dobrać właściwe źródła informa-
cyjno-komunikacyjne niezbędne w przygotowaniach do OF. 
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Analiza wyników badań  
 
Pytania ankiety: 1-10  
1. Lata1997-2000: 85% uczestników OF – ch, 15% − dz,  

81% −  ucz. z LO, 19% − ucz. z T.   
2. Lata 2007-2010:  86% ch, 14 % dz, 96% ucz. z LO, 4% ucz. z T .  
3. Najbardziej przydatne źródła wiedzy w przygotowaniach do OF: 

• własna praca  LO − 40%, T − 55 %  
• lekcje fizyki LO − 37 %, T − 27% .  

4. Uzasadnienie: dobre podręczniki szkolne, własne notatki  na podstawie litera-
tury zalecanej przez KGOF i nauczyciela. 

5. Spójność zakresu wymagań z treściami zadań olimpijskich.  
6. Dostępność, poszerzanie i uzupełnianie własnej wiedzy o zagadnienia nie 

omawiane w podręcznikach szkolnych i na lekcjach fizyki. 
7. Możliwość poznania historii olimpiad w tym rozwiązań zadań z wcześniej-

szych olimpiad.  
8. Ocena przydatności szkolnych zadań z fizyki:  

• 70% − mało przydatne,  
• 20% − przydatne,  
• 5% − bardzo przydatne,  
• 5% − nie przydatne.  

9. Nieporównywalny stopień trudności i rzadkie lub bardzo rzadkie rozwiązy-
wanie tego typu zadań na lekcjach fizyki oraz niski poziom z matematyki, 

10.  Mało zrozumiały język, 
11.  95% uczniów  na lekcjach fizyki nie wykonuje doświadczeń o podobnej te-

matyce  jak zadania olimpijskie dlatego mają trudności z planowaniem eks-
perymentów i szacowaniem niepewności pomiarowych.  

12.  Postulaty uczniów: wznawiać zbiory zadań z rozwiązaniami z wcześniej-
szych olimpiad, uzupełniać stronę internetową KGOF – katalog Archiwum  
o rozwiązania zadań z wcześniejszych OF.  

13. Najwięcej umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów olimpij-
skich z fizyki nabywają na KF, ZF, IK –  te odbywają się rzadko.  

 
Pytania ankiety: 11,12. 
 

14. Nie bierze udziału w moich przygotowaniach do OF, nie wie że startuję  
w OF – 5%.  

15. Tylko informuje, że jest taka olimpiada, samemu trzeba znaleźć potrzebne 
informacje na stronie Internetowej OF, rozwiązać zadania jeśli ktoś chce i je 
wysłać – 10%. 

16. Tylko udostępnia literaturę do OF jak poprosimy i prawie się nie interesuje 
czy potrafimy rozwiązać zadania – 6%. 
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17.  Rozwiązuje z nami zadania z wcześniejszych olimpiad na kółku fizycznym – 
10%.   

18. Zachęca do udziału w OF udostępnia literaturę, mówi gdzie można ją dostać, 
prowadzi zajęcia pozalekcyjne na których dyskutujemy jak rozwiązać zada-
nia, wykonujemy zadania doświadczalne – 25%.  

19. Prowadzi indywidualne konsultacje, sprawdza samodzielnie przez nas roz-
wiązywane zadania z bieżącej OF, koryguje błędy – 10%. 

20. Przygotowuje nas do OF inny nauczyciel fizyki z naszej szkoły –  25%. 
21. Przygotowuje nas do OF częściowo nasz nauczyciel fizyki a częściowo inny 

prowadzący kółko fizyczne – 9%. 
22. Internet w przygotowaniach do OF: 

• niewielka rola (1% T − 3% LO) w latach 1997-2000, 
• wzrost roli tego źródła informacji w latach 2007-2010 (20%),  
• przyczyny: nowy typ zadań wymagający skorzystania  z tam zawartych in-

formacji, 
• bardzo dobre strony Internetowe KGOF w Warszawie i KOOF w Szczeci-

nie. 
 

Wnioski 
 
1. Reforma szkolnictwa nie wpłynęła na wzrost zainteresowań fizyką w LO  

w tych okręgach, a  w technikach nawet je zmarginalizowała. 
2. Do rozwiązywania zadań olimpijskich nie wystarczy mechaniczna znajomość 

fizyki i matematyki.  
3. Większość zadań olimpijskich wymaga głębokiego zrozumienia praw i zja-

wisk w nich zawartych oraz bardzo dobrego rozumienia matematyki jako ję-
zyka fizyki.   

4. Sam talent do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nie poparty sa-
modzielną pracą to za mało, dlatego młodzieży uzdolnionej w tym kierunku 
należy zagwarantować dobrych nauczycieli, właściwą ilość godzin i dobre 
wyposażenie pracowni do nauczania tych przedmiotów w szkole, by skutecz-
nie nauczać i rozwijać ich zainteresowania, być może przyszłych noblistów.  
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A n k i e t a 
 
 Ankieta została opracowana w Zakładzie Dydaktyki Fizyki i Astronomii  
Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i przeznaczona dla 
uczestników zawodów teoretycznych II stopnia Olimpiady Fizycznej (OF). 
 Cel badań to ustalenie: rodzaju źródeł wiedzy, sposobów wykorzystania, ja-
kości i przydatności poszczególnych źródeł, hierarchii ich ważności, stopnia ko-
relacji treści programowych z fizyki z tematyką zadań olimpijskich, miejsca  
i sposobu nabywania umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów olimpij-
skich z fizyki, korelacji szkolnych zadań z fizyki z tematyką zadań olimpijskich, 
stopnia trudności tych zadań w stosunku do zadań szkolnych, roli nauczyciela 
fizyki w przygotowaniach do tych zawodów w opinii uczniów. Spodziewane jest 
również uzyskanie informacji na temat metod i czasu nabywania umiejętności do 
rozwiązywania olimpijskich problemów fizycznych, ich doskonalenia oraz 
utrwalania.  

 
Ankieta składa się z 12 pytań. Odpowiadając na pytania 1, 2, 3, 5 postaw znak 
„x” w kwadracie.  
 
1. Dane osobowe wypełniającego ankietę:  
    �  uczeń ,       �  uczennica ,    klasa……… 
 
2. Typ szkoły:  

lata 1997 – 2000:   � LO,   � technikum,   � liceum zawodowe 
lata 2007 – 2010:   �  LO,  � technikum,  � liceum profilowane   

                                
3. Zakres kształcenia fizyki:  

lata 1997 – 2000: � mat. – fiz., � biol. – chem., � ogólny 
lata 2007 – 2010: � rozszerzony, � podstawowy 

 
4. Wymień  źródła  wiedzy  i  informacji  na  temat  olimpiad  fizycznych,  z któ-

rych korzystasz przygotowując się do nich: 
 
5. Podaj w % wykorzystanie niżej wymienionych źródeł wiedzy i informacji  

w Twoich przygotowaniach do OF (suma % zaznaczonych źródeł nie może 
przekroczyć 100%, jeśli nie korzystałeś z danego źródła wpisz 0):  

 
lekcje fizyki�%, podręczniki szkolne�%, literatura naukowa zalecana przez: 
KGOF�%, nauczyciela fizyki jeśli jest inna niż zalecana przez KGOF�%, 
wybrana samodzielnie�%, Internet�%, zajęcia fakultatywne�%, wyrównaw-
cze�%, kółko fizyczne, korepetycje, indywidualne konsultacje z uczącym Cię 
w szkole nauczycielem fizyki�%, indywidualne konsultacje z nauczycielem 
fizyki nie uczącym Cię w szkole fizyki ale przygotowującym do OF�%, po-



Zygmunt Olesik 

 

160 
 

moc rodziców�%, pomoc koleżanek�%, pomoc kolegów�%, inne (wymień 
jakie i określ w� %). 

 
6. Podaj krótkie uzasadnienie najbardziej przydatnych Twoim zdaniem źródeł 

wiedzy i informacji w tych przygotowaniach. 
 

7. Oceń przydatność szkolnych zadań z fizyki rozwiązywanych na lekcjach w  
przygotowaniach do OF: 

 
bardzo przydatne �, przydatne �, mało przydatne �, nie przydatne �. 

 
8. Podaj krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi na pyt.7. 

 
9. Oceń korelację umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań olimpij-

skich z nabywanymi na lekcjach fizyki.  
 

10. Oceń korelację problematyki omawianej na lekcjach fizyki i rozwiązywanych 
zadań olimpijskich. 
 
(np.: podobna do omawianej na lekcjach fizyki 1997-2000, 2007-2010, nowe 
pojęcia ale trochę wyjaśnione w tekście i przez mojego nauczyciela, zupełnie 
nowe i trudne do zrozumienia – brak literatury na ten temat, itp.) 

 
11. Oceń rolę Twojego nauczyciela fizyki w przygotowaniach do OF. 

 
12. Oceń rolę Internetu w przygotowaniach do OF. 
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Wstęp 
 
 Pełny zakres promieniowania elektromagnetycznego obejmuje światło, w je-
go wszelkich barwnych odmianach, oraz niepostrzegane bezpośrednio promie-
niowania: radiowe, podczerwone, ultrafioletowe, rentgenowskie (X) oraz gamma 
(Rys.1). Promieniowanie radiowe obejmuje zakres widma elektromagnetycznego 
po stronie jego najdłuższych fal. Fale z dużego zakresu widma radiowego przeni-
kają swobodnie przez ziemską atmosferę, co umożliwia ich wykorzystanie do 
celów telekomunikacyjnych oraz do rejestracji naturalnego promieniowania ra-
diowego obiektów astronomicznych.  
 Pierwszej detekcji sztucznie wygenerowanych fal radiowych dokonał w 1888 
roku Heinrich Hertz. Odkrycia fal radiowych pochodzenia kosmicznego dokonał 
w 1932 roku Karl Jansky, który badając przyczyny zakłóceń odbioru radiowego 
na falach 15-metrowych stwierdził za pomocą czułej anteny kierunkowej, że 
maksimum natężenia szumów radiowych powtarza się w okresie doby gwiazdo-
wej i jest związane z promieniowaniem dochodzącym z kierunku centrum Galak-
tyki. Dalsze prace w zakresie radiowym podjęto dopiero po blisko 10 latach.  
W latach 1939-45 m.in. Grote Reber, pionier amerykańskiej radioastronomii, 
zbudował na swojej posesji 9.57-metrową paraboloidalną antenę i zaobserwował 
nią emisję radiową Drogi Mlecznej na 1.87 m (160 MHz). Obserwował również 
Słońce na falach metrowych i centymetrowych. Szybki rozwój radioastronomii 
rozpoczął się po II wojnie światowej, podczas której nastąpił znaczny postęp  
w technice radiowej, stosowanej do celów militarnych (radar). 
 Radioastronomia to dział astronomii obejmujący obserwacje promieniowania 
radiowego ciał niebieskich oraz badania bliskich obiektów astronomicznych przy 
użyciu odbitych od ich powierzchni fal radiowych emitowanych sztucznie. Pro-
wadzone z Ziemi badania radioastronomiczne ograniczają się jedynie do fal  
o długościach zawartych w obrębie tzw. radiowego okna atmosferycznego, obej-
mującego promieniowanie radiowe o długościach fali większych niż 350 µm 
(850 GHz) i mniejszych niż 10-20 m (30-15 MHz). Radiowe okno atmosferyczne 
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ograniczone jest od strony fal długich wskutek nieprzezroczystości jonosfery 
(pochłanianie i rozpraszanie). Fale krótsze od 1.5 mm są absorbowane w dolnych 
warstwach atmosfery, przede wszystkim przez tlen i parę wodną. Również w ob-
rębie radiowego okna atmosferycznego, w dziedzinie fal milimetrowych i centy-
metrowych, występują silne absorpcyjne pasma atmosferyczne (2.5 mm, 5 mm  
i 1.3 cm). 
 Do rejestracji fal radiowych służą radioteleskopy. Fale radiowe docierają do 
teleskopu i po skupieniu w systemie zwierciadeł trafiają do odpowiedniego falo-
wodu. Na jego końcu jest właściwa antena, w której fale radiowe generują prądy 
elektryczne. Powszechnie znane jest wykorzystanie fal radiowych na potrzeby 
życia codziennego: radio, telewizja, telefonia komórkowa, systemy radiolokacji  
i nawigacji na lądzie, morzu, w powietrzu oraz w kosmosie. Żadne loty w ko-
smos nie byłyby do zrealizowania bez radiowych technik komunikacji. Mniej 
znane, choć jeszcze więcej znaczące dla ludzkości, są dobrodziejstwa płynące  
z naukowej analizy promieniowania radiowego docierającego od ciał niebieskich. 
Mimo, że radioastronomia istnieje dopiero od kilkudziesięciu lat, to dostarczyła 
więcej wiedzy o Wszechświecie niż astronomia optyczna od początków swego 
istnienia. Otwarła też astronomii możliwości wykorzystywania całego widma 
elektromagnetycznego dla zgłębiania tajemnic Wszechświata.  

 

Rys. 1. Widmo fal elektromagnetycznych z naniesioną informacją o ich pochłanianiu przez 
ziemską atmosferę. (Źródło:  http://encyklopediafantastyki.pl/). 
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 Radioteleskop to przyrząd służący do odbioru promieniowania radiowego 
docierającego spoza atmosfery Ziemi. Jego głównymi częściami są antena i od-
biornik. Najprostszą antenę stanowi dipol półfalowy, będący zespołem dwóch 
prętów ustawionych wzdłuż jednej prostej i połączonych przewodami z odbiorni-
kiem. Dipol wykazuje największą czułość na promieniowanie docierające z kie-
runków prostopadłych do niego, nie rejestruje natomiast promieniowania padają-
cego wzdłuż jego osi. Antena dipolowa odbiera promieniowanie z dużego obsza-
ru nieba i nie pozwala dokładnie określić położenia radioźródła na niebie. 
 Dlatego, anteny dipolowe umieszcza się w ogniskach radioteleskopów o spe-
cjalnych paraboloidalnych czaszach, które istotnie poprawiają kierunkowość. 
Promieniowanie radiowe padające w kierunku osi paraboloidy po odbiciu od jej 
metalowej czaszy jest ogniskowane na dipolu. Jednocześnie powierzchnia czaszy 
radioteleskopu osłania dipol przed promieniowaniem z innych obszarów nieba. 
Stosowanie dużych zwierciadeł (czasz) paraboloidalnych powoduje też wzrost 
czułości anteny. Ilość docierającej do niej energii jest bowiem proporcjonalna do 
kwadratu średnicy czaszy. Powierzchnią odbijającą jest często siatka metalowa, 
która pełni rolę zwierciadła dla fal o długościach przynajmniej kilkakrotnie więk-
szych od rozmiaru jej oczek. Użycie siatki zamiast litej powierzchni metalowej 
pozwala na zmniejszenie ciężaru całej konstrukcji, co znacznie ułatwia montaż 
radioteleskopu i posługiwanie się nim. Inne rozwiązanie dające wzrost kierunko-
wości anteny polega na stosowaniu układów dipoli. Przykładem takiego przyrzą-
du jest antena ścianowa, składająca się z wielu dipoli ustawionych w szeregach  
w jednej płaszczyźnie.  
 Główne trudności obserwacyjne w radioastronomii wiążą się z zapewnieniem 
dostatecznej zdolności rozdzielczej radioteleskopów. Wobec dużej długości fal 
radiowych zachodzi konieczność budowania wielkich czasz. Zdolność rozdziel-
cza radioteleskopu jest określona wielkością promienia obrazu dyfrakcyjnego 
 i wynosi  ρ = 1.22 λ/D radianów,  gdzie λ – długość fali promieniowania,  
D – średnica czaszy radioteleskopu. Im promień ρ mniejszy tym zdolność roz-
dzielcza lepsza. Ponieważ promień obrazu dyfrakcyjnego jest proporcjonalny do 
długości fali, średnica radioteleskopu musi być duża, aby radioteleskop miał za-
dowalającą zdolność rozdzielczą. Dla przykładu w radioteleskopie o średnicy 100 
m promień obrazu dyfrakcyjnego dla fal metrowych wynosi 42´, a dla czaszy  
o średnicy 13 m aż 5.4o (ponad 10 średnic tarczy Słońca lub Księżyca).            
13-metrowy radioteleskop nie jest w stanie rozdzielić dwóch radioźródeł, emitu-
jących fale o długości 1 m, odległych na niebie o kąt mniejszy niż 5.4o! Zareje-
struje je, jako jedno źródło. 
 Dla poprawy zdolności rozdzielczej stosuje się w radioastronomii systemy 
interferometryczne. W najprostszym interferometrze wykorzystuje się dwa radio-
teleskopy, oddalone od siebie na odległość R, zwaną bazą. We wzorze na zdol-
ność rozdzielczą instrumentu wstawia się R w miejsce D. Dwa radioteleskopy, 
 i to niezależnie od rozmiarów każdego z nich, ustawione w odległości 300 km od 
siebie i jednocześnie rejestrujące, jako interferometr, fale o długości 1 m pocho-
dzące od tego samego źródła, mają imponującą zdolność rozdzielczą ρ = 0.8˝. 
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Nawet obserwacje w zakresie optycznym ustępują pod względem zdolności roz-
dzielczej średniej klasy interferometrom radiowym. Stosowanie interferometrów 
radiowych o dostatecznie wysokiej zdolności rozdzielczej jest konieczne nie tyl-
ko do zapewnienia możliwości zlokalizowania radioźródła na sferze niebieskiej, 
lecz także do wyodrębnienia jego promieniowania ze strumienia termicznego 
promieniowania radiowego dochodzącego z otoczenia: od powierzchni Ziemi  
i atmosfery oraz z ogólnego tła promieniowania radiowego nieba.  
 Odrębną metodę badań radioastronomicznych stanowią obserwacje obiektów 
astronomicznych za pomocą techniki radarowej. Technikę tę zastosowano m.in. 
do badania torów meteoroidów w atmosferze ziemskiej, wykorzystując odbicie 
fal radiowych od kolumny gazu zjonizowanego podczas przelotu meteoroidu 
przez atmosferę. Metoda ta ma tę przewagę nad metodą zwykłych optycznych 
obserwacji meteorów, że może być stosowana zarówno w nocy, jak i w dzień. 
Przy użyciu sztucznego promieniowania radiowego emitowanego z Ziemi i odbi-
tego od planety Wenus przeprowadzano prace nad wyznaczeniem dokładnej skali 
odległości w Układzie Słonecznym, a w szczególności nad ustaleniem długości 
jednostki astronomicznej. Techniką radarową można się posługiwać jedynie  
w odniesieniu do obiektów niezbyt odległych od Ziemi, gdyż stosunek natężeń 
sygnału odebranego do wysłanego szybko maleje z odległością. 
 Do głównych osiągnięć radioastronomii należą: odkrycie licznych radioźró-
deł w Galaktyce, jak i radioźródeł pozagalaktycznych, a wśród tych ostatnich – 
najjaśniejszych obiektów Wszechświata, tzw. kwazarów; obserwacje linii 21 cm 
emitowanej przez neutralny wodór, które stały się podstawą wyznaczenia roz-
mieszczenia materii międzygwiazdowej w Galaktyce; obserwacje radiowe Słońca 
i planet, wykrycie pulsarów i mikrofalowego promieniowania tła. Obserwacje 
radioastronomiczne umożliwiają studiowanie wielu problemów leżących u pod-
staw fizyki współczesnej, m.in. dotyczących stanu supergęstej materii oraz natury 
grawitacji i magnetyzmu.  
   Badania radioastronomiczne prowadzi się na szeroką skalę w wielu bogatych 
krajach świata. Powstają instrumenty o niewyobrażalnie dużych możliwościach. 
Radioastronomia ma piękną przeszłość i wyjątkowo obiecującą przyszłość.    
Tradycyjna astronomia optyczna to ledwie „pączek” wobec „kwiatu” astronomii 
radiowej. W Polsce jest kilkudziesięciu radioastronomów, którzy działają głów-
nie w oparciu o radioteleskopy zagraniczne. Rodzima baza obserwacyjna w za-
kresie radioastronomii jest bardzo uboga, właściwie symboliczna. Stymuluje   
raczej zainteresowania radioastronomią niż pozwala prowadzić liczące się       
obserwacje naukowe. W tym kontekście każdy ruch w stronę rozbudowy instru-
mentarium radioastronomicznego w Polsce ma znaczenie fundamentalne. Wbrew 
najśmielszym oczekiwaniom, jednym z przyczółków polskiej radioastronomii 
staje się ostatnio Częstochowa. Za sprawą 13-metrowego radioteleskopu, który 
stanął przy Rondzie Mickiewicza, zaczyna ziszczać się marzenie ks. Bonawentu-
ry Metlera, pioniera astronomii częstochowskiej, o powstaniu w Częstochowie 
nowoczesnego centrum astronomicznego.  
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Likwidacja o środka łączności satelitarnej w Psarach 
 
 W roku 2010 były w Polsce trzy ośrodki, które miały w posiadaniu duże, jak 
na warunki polskie, radioteleskopy: Centrum Usług Satelitarnych TP SAT  
w Psarach k/Kielc (siedem radioteleskopów o średnicach paraboloidalnych czasz: 
32.5, 16, 13, 13, 13, 12 i 9 metrów), Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (dwie anteny paraboloidalne w Piwnicach k/Torunia  
o średnicach czasz 32 i 15 metrów) oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dwie anteny o średnicach czasz parabolo-
idalnych: 15 i 8 metrów). Anteny w Psarach były utrzymane w największej kultu-
rze technicznej i pracowały w trybie ciągłym i niezawodnym, zabezpieczając, na 
wyśmienitym światowym poziomie, potrzeby właściciela w zakresie telekomuni-
kacji satelitarnej. Pracowały, jako nadajniki i jako odbiorniki. Anteny w Piwni-
cach i w Krakowie, o znacznie łagodniejszym reżimie wykorzystania i o wiele 
niższej kulturze technicznej niż te w Psarach, służyły, i nadal jakoś służą, Uni-
wersytetom do uprawiania dydaktyki i czasem jakiejś namiastki nauki. Pracują,  
w najlepszym razie, tylko, jako odbiorniki.  
 

 
 

Fot. 1. Największy radioteleskop spośród zbudowanych kiedykolwiek w Polsce. Do roku 2010 
pracował w Psarach k. Kielc. Jako doskonale sprawny został zniszczony ze względów poli-

tycznych. Średnica czaszy radioteleskopu wynosiła 32.5 metra. 
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 W 2010 roku okazało się, że TP przystąpiła do cichej likwidacji swojego 
ośrodka w Psarach. Informacja o tym jednak wyciekła i niektórzy radioastrono-
mowie polscy zdążyli się dowiedzieć o zamiarach TP, ale było już wtedy zbyt 
mało czasu oraz woli politycznej na instytucjonalne ratowanie ośrodka. 
 Dnia 6 lipca 2010 roku do ośrodka w Psarach udali się radioastronomowie  
z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(prof. dr hab. Katarzyna Otmianowska-Mazur, prof. dr hab. Jerzy Machalski,  
dr hab. Krzysztof Chyży, dr Stanisław Ryś oraz mgr Jacek Knapik), a także 
przedstawiciele Stowarzyszenia Astronomia Nova w osobach autora oraz mgr 
inż. Pawła Kołodziejczyka. Wszystkim przyświecała idea ratowania instrumenta-
rium przed złomowaniem. Stronę właściciela reprezentował Jan Doboszyński − 
dyrektor firmy rozbiórkowej, która wygrała konkurs na złomowanie urządzeń. 
Pan Doboszyński rozumiał powagę sytuacji i żal mu było niszczyć wspaniałe  
instrumenty. Informując, że likwidacja rozpocznie się prawdopodobnie w sierp-
niu i potrwa, zgodnie z umową, jeden miesiąc, stwierdził, że gotów jest odstąpić 
po cenie złomu dowolny instrument (a nawet wszystkie) komuś, kto we własnym 
zakresie dokona rozbiórki. Wobec ogromnych mas radioteleskopów (anten), 
niemożliwym zdawał się sugerowany ratunek czegokolwiek. Mimo to, doszło do 
wstępnej deklaracji zainteresowań pozyskaniem dwóch instrumentów: Uniwersy-
tet Jagielloński chciał pozyskać 16-metrową, a autor (prywatnie) 9-metrową    
antenę. 
 Oficjalne zezwolenie na prace rozbiórkowe wydano dopiero w październiku. 
Do tego czasu Uniwersytet Jagielloński negocjował łagodniejsze warunki pozy-
skania 16-metrowej anteny z władzami TP. Autor przedsięwziął poszukiwania 
potencjalnych nabywców pozostałych anten. Ostatecznie uratowano cztery radio-
teleskopy (Tab. 1.), z których jeden trafił do Częstochowy. 
 
Tabela.1. Nowe miejsca i nowi właściciele dla radioteleskopów z Psar. Wytłuszczono anteny, 
które już zostały zbudowane w nowych miejscach. 
 

Antena Miejscowość 
Współrzędne  
geograficzne 

Właściciel 

RT-16 
oraz noga 
od RT-12 

Kraków 
φ = 50°04´      
λ = 19°58´ E 

Obserwatorium Astronomiczne 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

RT-13A Częstochowa 
φ = 50°49´    

  λ = 19°07´ E 
Marek Pelian 

RT-13B Wieruszów 
φ = 51°17´      
λ = 18°10´ E 

Kazimierz Błaszczak 

RT-9 
oraz noga 
od RT-16 

Rzepiennik 
Biskupi 

φ = 49°47´     
 λ = 21°05´ E 

Bogdan Wszołek 
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Pozyskanie RT-13A dla Częstochowy 
    
 RT-13A (Fot. 3), trzynastometrowej średnicy antena satelitarna produkcji  
japońskiej, trafiła do Częstochowy dzięki finansowemu zabezpieczeniu ze strony 
Marka Peliana – biznesmena, który, jako jedyny Częstochowianin, zareagował 
pozytywnie na prasowe wezwanie autora do ratowania instrumentów w Psarach. 
Teleskop stanął na terenie jego nowopowstałej Dyskoteki RAY, zbudowanej spe-
cjalnie dla stymulacji zainteresowań społeczeństwa niebem.  
 

Marek Pelian Mariusz  
Frączyk 

Bogdan  
Wszołek 

Kamil  
Wszołek 

Tomasz  
Frączyk 

 

Fot. 2. Inwestor i ekipa, która zdemontowała RT-13A w Psarach.  
 
 Demontażu anteny dokonał autor wraz z pomocnikami: Mariuszem i Toma-
szem Frączykami oraz synem, Kamilem Wszołkiem. Przed rozbiórką wykonano 
szczegółową dokumentację fotograficzną instrumentu i odpowiednie znakowanie 
jego elementów. Sam demontaż wykonano z odpowiednio wysoką kulturą    
techniczną, dla uniknięcia odkształceń i uszkodzeń. Zwłaszcza prace dźwigowe 
wymagały ogromnej czujności i sprawności poruszania się i działania na dużych 
wysokościach w utrudnionych warunkach pogodowych mroźnej jesieni. Nie 
można było uronić żadnej z tysięcy śrub, nakrętek, podkładek itp. Nie należało 
też przesadzić z rozkręcaniem. W szczególności było istotne, aby na śrubach pod-
trzymujących panele nie ruszać spodnich nakrętek. W ten sposób zabezpieczono 
oryginalną geometrię czaszy. 
 Demontaż anteny odbył się w dniach 29-30 października oraz 2-4 listopada 
2010. Odkręcono większość paneli z poszycia czaszy i siłami ludzkimi przetrans-
portowano w bezpieczne miejsce na polanie. Dokonano też wyjątkowo trudnej  
i niebezpiecznej operacji ręcznego demontażu zwierciadła wtórnego wraz z pod-
trzymującym go trójnogiem. W końcu, z pomocą dźwigu, zdjęto czaszę i dalsze-
go jej demontażu dokonano już na ziemi. Niezależnie odkręcono nogę anteny od 
fundamentu i zdjęto z niej siłowniki. Całość przygotowano do transportu. Instru-
ment został rozdzielony na pięć części o ciężarze wymagającym dźwigu do zała-
dunku/rozładunku: noga z obrotową platformą (ok. 5 ton), rdzeń czaszy  
(ok. 3 tony), dwa siłowniki (w sumie ok. 1 tony) oraz drabina z osłoną (ok. 0.5 
tony). Elementy dające się udźwignąć bezpośrednio przez ludzi to: 36 aluminio-
wych paneli, zwierciadło wtórne, 3 dźwigary zwierciadła wtórnego, 24 żebra 
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konstrukcji czaszy oraz drobnica w postaci najróżniejszych śrub, nakrętek i pod-
kładek.      
 Z początku nie było wiadomo gdzie zawieść rozebrany radioteleskop. Nikt 
nie znał też jego miejsca docelowego. Zdecydowano złożyć go na razie  
w Pabianicach koło Janowa, na prywatnej posesji Państwa Frączyk. Sam trans-
port odbył się 12 listopada. Lżejsze elementy zmagazynowano w stodole, a cięż-
sze pozostawiono na podwórku. RT-13A przeleżał w Pabianicach prawie dwa 
lata. 
 

 
 

  
 

Fot. 3. RT-13A na pierwotnym stanowisku w Psarach. 
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Fot. 4. Autor na miejscu składowania RT-13A w Pabianicach w maju 2011.  
 
 Kilkutonowa paraboloidalna czasza RT-13A składa się z paneli przykręca-
nych do stalowej konstrukcji przy pomocy nierdzewnych śrub. Ma swobodę ru-
chu od 0 do 90 stopni w wysokości i około 120 stopni w azymucie. Zakres azy-
mutu daje się zmienić – kwestia odkręcenia i ponownego przykręcenia sześciu 
śrub. Dolne panele czaszy są podgrzewane dla uniknięcia zalegania śniegu.  
 
Budowa RT-13A w Częstochowie 
 
  Budowa od podstaw radioteleskopu podobnej klasy jak RT-13A jest przed-
sięwzięciem bardzo trudnym i kosztownym. W aktualnych uwarunkowaniach 
polskich wchodzi w rachubę jedynie zakup instrumentu za granicą wraz z firmo-
wym montażem. Tak powstawały radioteleskopy w Psarach. Budując radiotele-
skop należy odpowiednio wykonać fundament, część mechaniczną oraz część 
elektrotechniczną i elektroniczną. W przypadku fundamentu teoretycznie jest 
najmniej problemu. Wystarczy odpowiednia, najlepiej z dużym zapasem, ilość 
żelbetonu. Nie trudno też zabezpieczyć sprawy elektrotechniczne. Największe 
koszty i trudności dotyczą zakresu mechanicznego, i to nie tyle w zakresie pro-
jektu (bardzo kosztownego), co wykonania. Budowa od zera kosztuje już na po-
ziomie projektowania niebotyczne sumy i nie gwarantuje ostatecznego sukcesu. 
Nowy radioteleskop wraz z jego budową kosztowałby wiele milionów złotych. 
 Przeniesienie sprawnie działającego radioteleskopu to rzecz zupełnie inna. Na 
starcie wiadomo, że instrument jest dobry, bo przez lata pracował niezawodnie. 
Należy tylko dobrze wszystko podpatrzeć i odtworzyć w nowym miejscu. Wtedy 
jest gwarancja, że sprawa się uda. Jest też bardzo istotne, aby montażu radiotele-
skopu dokonywały te same osoby, które go rozbierały. W przypadku często-
chowskiego RT-13A wszystko zostało wykonane zgodnie z arkanami sztuki. 
Jednak, mimo zachowania maksymalnej ostrożności, zginęło trochę oryginalnych 
śrub, uległy wygięciu końcówki stalowych rur podtrzymujących zwierciadło 
wtórne, a samo zwierciadło zostało uszkodzone na części swojego obwodu. 
Usterki te udało się usunąć we własnym zakresie. 
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 Nie od razu było wiadomo, że RT-13A stanie w Częstochowie. Inwestor nie 
posiadał z początku własnego gruntu. Rozważano ustawienie anteny na rozle-
głych terenach nowo otwartego zajazdu w Piasku, ale sprawy się komplikowały. 
Rozważano zakup działki gdzieś na Jurze, w promieniu 30 km od Częstochowy. 
Tu też nie szło znaleźć niczego odpowiedniego. W końcu pojawiła się możliwość 
zakupu terenu w Częstochowie, wraz z budynkiem dawniejszych warsztatów 
szkolnych. Pan Marek Pelian zakupił działkę wraz z budynkiem i przystąpił do 
urządzania Dyskoteki RAY, której zadaniem, przy okazji rozrywki, ma być sty-
mulowanie zainteresowań niebem. Po przezwyciężeniu obiekcji, co do zaszumie-
nia radiowego Częstochowy, a zwłaszcza miejsca pomiędzy bliskimi trakcjami 
kolejowymi i tramwajowymi, zdecydowano się na budowę RT-13A właśnie na 
terenie tej „astronomicznej” dyskoteki. Angielska nazwa „ray” oznacza po polsku 
„promieniowanie”. Antena jest stworzona do odbioru niewidzialnego (radiowe-
go) promieniowania docierającego z Kosmosu. Dyskotece ma dostarczać fal ra-
diowych ze źródeł astronomicznych. Fale te zostaną w odpowiedni sposób prze-
transformowane i zaimplementowane do utworów odtwarzanych podczas trwania 
dyskoteki. Dochody z Dyskoteki mają z kolei zabezpieczyć koszty eksploatacji 
instrumentu, który oprócz wspomnianej funkcji ma być instrumentem do upra-
wiania nauki. Z tego też względu, przedsięwzięciu patronuje od początku Stowa-
rzyszenie Astronomia Nova (www.astronomianova.org), zrzeszające kilkadzie-
siąt polskich i zagranicznych profesjonalistów z dziedziny astronomii, astronau-
tyki i dziedzin pokrewnych.  
 

 
 

Fot. 5. Wykop pod fundament (głębokość ponad 8 metrów, średnica prawie 3 metry). 
    
 Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i korzystając z pięknej jesiennej aury 
przystąpiono w dniu 8 listopada 2012 do budowy RT-13A przy Dyskotece RAY 
w pobliżu Ronda Mickiewicza w Częstochowie. W pierwszym dniu Częstochow-
ska firma budowlana wykonała odpowiedni wykop i wstawiła do niego solidne 
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zbrojenie. 9 listopada całość została zalana betonem (w ilości ok. 60 m3). Z fun-
damentu wyprowadzono 16 śrub dla mocowania nogi radioteleskopu. 
 

 
 

Fot.6. Zbrojenie fundamentu i wyprowadzenie szesnastu śrub mocujących nogę anteny. 
 

 
 

Fot. 7. Prace finalne przy fundamencie. 
 

 Podczas zastygania fundamentu przystąpiono do skręcania czaszy. Przy po-
mocy dźwigu ustawiono w pionie rdzeń i siłami ludzkich mięśni zaczęto przykrę-
cać żebra. Prace montażowe, pod nadzorem autora, były prowadzone przez  
Kamila Wszołka, Mariusza i Tomasza Frączyków, Przemysława Woska oraz 
Marka Orlikowskiego. Skręcanie żeber, dokręcanie paneli, naprawa usterek przy 
zwierciadle wtórnym i jego dźwigarach, przygotowanie do montażu siłowników, 
wreszcie remanent w zasobach śrub oraz malowanie konserwacyjne niektórych 
elementów, ukończono początkiem grudnia. W międzyczasie przyszły opady 
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śniegu i lekki mróz. Nie było pewności, czy uda się postawić radioteleskop przed 
końcem roku, czy trzeba będzie poczekać z dalszymi pracami do wiosny. 
 

   
Bogdan Wszołek Przemysław Wosek Kamil Wszołek 

 

Fot. 8. Skręcanie czaszy radioteleskopu RT-13A w Częstochowie (listopad 2012).  
 

 
 

Fot. 9. Rdzeń czaszy z przykręconymi żebrami.  
 

 
 

Fot. 10. Studenci fizyki częstochowskiej AJD wraz z autorem,  
podczas wizyty na placu budowy.  
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Fot. 11. Zdarzało się, że mroźna aura na budowie była łagodzona przez gości, przynoszących 
gorącą herbatę i kanapki. Od lewej: autor, Katarzyna Filipecka, Magdalena Biernacka,  

 Julita Ozga, Karina Bączek, Agnieszka Dymarek i Marek Pelian.    
 

 
 

Fot. 12. Tomasz (z lewej) i Mariusz Frączykowie podczas dokręcania paneli. 
 

 
 

Fot. 13. Skręcona czasza i wyschnięty fundament (koniec listopada 2012).  
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 W dniu 10 grudnia 2012, z pomocą specjalnego dźwigu, przy śnieżnej  
i mroźnej (-7o C) pogodzie, dokonano zasadniczej operacji montażu instrumentu. 
Najpierw przytwierdzono siłownik pionowy do jeszcze leżącej nogi. Potem 
dźwignięto nogę i zawieszono ponad śrubami wystającymi z fundamentu. Nale-
żało bardzo delikatnym manewrem opuścić nogę tak, aby 16 śrub trafiło idealnie 
w 16 otworów wywierconych w kołnierzu po wewnętrznej stronie podstawy no-
gi. Na każdej śrubie była wcześniej nakręcona nakrętka, której położenie zostało 
ściśle ustalone, jeszcze na etapie poziomowania podstawy nogi. Trzeba było teraz 
wejść do środka rury i w skoordynowanym działaniu z operatorem dźwigu doko-
nać precyzyjnego opuszczenia wielotonowej podstawy czaszy tak, aby nie znisz-
czyć gwintów na śrubach mocujących. Kiedy manewr się udał, nakręcono na śru-
by nakrętki i tym sposobem przymocowano nogę do fundamentu.  
 Po przytwierdzeniu nogi przystąpiono do mocowania drugiego siłownika.  
Tu zaczęła się już praca na wysokości, z rusztowania. Należało podtrzymywany 
przez dźwig siłownik znowu nasunąć idealnie „otwór w otwór” na miejsce prze-
znaczenia i przy pomocy ośmiu potężnych śrub dokonać mocowania.   
    

 
 

Fot. 14. Montaż nogi radioteleskopu na fundamencie.  
W akcji Marek Orlikowski, Przemysław Wosek i autor (10 grudnia, 2012). 

 
 Przed rozpoczęciem najtrudniejszego manewru, polegającego na mocowaniu 
czaszy, należało przygotować uchwyty mocujące na szczycie nogi. Tych uchwy-
tów było trzy, dwa o ustalonych położeniach i jeden na końcu śruby siłownika 
pionowego. Ten ostatni trzeba było ustawić w płaszczyźnie idealnie poziomej  
i odpowiednio skręcić. Zadanie okazało się niespodzianie bardzo trudne. Śruba 
siłownika, której średnica wynosi ok. 9 cm, zapiekła się na mrozie i nie chciała 
dać się przekręcić. Problem trzeba było rozwiązać przy pomocy dźwigni i młot-
ka, w dodatku przy ograniczonych możliwościach ruchu i na wysokości siedmiu 
metrów od ziemi. W którymś momencie, przy zbyt silnym naporze piersią na 
końcówkę metalowej dźwigni, pękło autorowi żebro, a śruba wciąż nie puściła. 
Dalej trzeba było działać ze złamanym żebrem, w dodatku utajniając defekt przed 



Początki częstochowskiej radioastronomii 

 

175 
 

pozostałymi, by nie przerwano akcji, którą bardzo wypadało zakończyć sukce-
sem. Trzeba zaznaczyć, że autor był głównodowodzącym akcji i samodzielnie 
wykonującym najbardziej skomplikowane i niebezpieczne czynności. W końcu 
dobrze ostukana śruba odpuściła i dało się uchwyt ustawiać w pożądane położe-
nia. Osiemnaście otworów (po sześć w każdym uchwycie), i tyleż śrub, czekało 
na szczycie nogi na przycumowanie czaszy. 
 

 
 

Fot. 15. Moment uwalniania nogi radioteleskopu od haków dźwigu. 
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Fot. 16. Montaż siłownika poziomego. 
 

 
 

Fot. 17. Prace przygotowujące uchwyty na nodze radioteleskopu 
 do przyjęcia uchwytów czaszy. 

 
  Montaż czaszy okazał się nadzwyczaj skomplikowany. Najpierw trzeba było 
odpowiednio ją podczepić do lin dźwigu. Tu był wymóg, aby czasza podczas 
przenoszenia była ustawiona idealnie w poziomie oraz, co trudniejsze, aby pod-
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nosić ją od razu w idealnym pionie. Nie należało pozwolić, aby po oderwaniu 
czaszy od ziemi doznała ona jakiegokolwiek ruchu poziomego. Było bowiem 
bardzo ciasno wokół czaszy. Przy niewielkim jej zboczeniu w którąkolwiek stro-
nę zachodziła obawa, że uderzy ona albo o trakcję kolejową, albo o nogę dokrę-
coną do fundamentu, albo o mur. W każdym przypadku wchodziła w rachubę 
jakaś dewastacja, przede wszystkim samej czaszy. Okazało się, że przy najko-
rzystniejszym możliwym ustawieniu dźwigu i przy maksymalnie wyciągniętym 
jego ramieniu nie daje się jednocześnie zabezpieczyć pionu i koniecznej siły 
udźwigu. Przywiązano do żebrowania czaszy liny („lejce”), przy pomocy których 
planowano zabezpieczać czaszę od niepożądanych bocznych ruchów w pierwszej 
fazie podnoszenia. Przy pierwszej próbie, wobec braku idealnego pionu dla lin 
mocujących, mimo prób zabezpieczania lejcami, wisząca czasza uderzyła w swo-
im ruchu wahadłowym o nogę. W przerażeniu położono ją z powrotem na ziemi. 
Na szczęście uderzenie nie było silne i nie doszło do uszkodzeń czaszy ani nogi. 
W zespole jednak zaczęto panikować, a operator dźwigu uznał, że zamierzona 
operacja jest niewykonalna. Inwestor i nadzorca bezpieczeństwa podzielali to 
twierdzenie, uznając, że dalsze próby działania są zbyt ryzykowne dla uczestni-
czących w nim ludzi, dla anteny, a także dla otoczenia. Tylko autor był odmien-
nego zdania i z uporem tłumaczył operatorowi dźwigu jak sprawę rozegrać. Bez 
przekonania operator zgodził się spróbować jeszcze raz. Z kabiny dźwigu nie by-
ło możliwości sprawdzenia czy liny są w pionie. Polecono jednemu człowiekowi, 
aby się ustawił w odpowiednim miejscu i sygnalizował operatorowi, czy z jego 
pozycji liny wiszą, na oko, pionowo. Trzech innych ludzi chwyciło za lejce po-
zwalające z ziemi nieco stabilizować ruch czaszy po jej zawiśnięciu. Po ustawie-
niu ramienia dźwigu zgodnie z wymogiem zachowania pionu i po naciągnięciu 
lin mocujących, operator stwierdził, że zostały przekroczone parametry dla bez-
piecznej pracy dźwigu, o czym komunikuje sygnalizator. Wobec nieznacznego 
tylko przekroczenia tych parametrów oraz pod dużym naporem autora podjęto 
jednak drugą próbę podnoszenia czaszy. Tym razem się udało! 
 

 
 

Fot. 18. Uzgadnianie pomysłów na sposób uwięzi czaszy do lin dźwigowych. 
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Fot. 19. Najbardziej niebezpieczny moment podnoszenia czaszy. Odległości kolizyjne w każdą 
stronę poniżej jednego metra, dopuszczalne parametry pracy dźwigu przekroczone.  

 

 
 

Fot. 20. Czasza powyżej strefy jakichkolwiek zagrożeń zwisa swobodnie na linach dźwigu. 
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Fot. 21. Skomplikowany manewr cumowania czaszy. Wisi ona na wysuniętym na maksimum 
ramieniu dźwigu i istnieje obawa, że cumowania nie da się w ogóle zrealizować. Uchwycono 

moment, kiedy autor wychodzi na szczyt nogi dla precyzyjnego naprowadzenia  
uchwytów czaszy na uchwyty nogi. 
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 Po ustąpieniu pierwszej fali wezbranych emocji szybko nadeszła druga. Wi-
szącą czaszę należało bezpiecznie przycumować do nogi. Oznaczało to, że 
uchwyty na czaszy muszą się idealnie dopasować do uchwytów na nodze. Otwo-
ry na śruby, z tolerancją około jednego milimetra, determinowały konieczną pre-
cyzję cumowania. Ruchy czaszy w pionie zabezpieczał operator dźwigu, a ruchy 
poziome i obrotowe trzech ludzi pociągających za lejce. Dla realizacji zadania 
należało oczywiście wejść na nogę i stamtąd koordynować działania oraz wsunąć 
w odpowiednich momentach śruby w otwory. Wejście autora na szczyt nogi pod 
wiszącą czaszę zostało uznane przez wszystkich obecnych, jako nader niebez-
pieczny wybryk i domagano się kategorycznie, w tym momencie już zupełnie 
bezmyślnie, przerwania akcji. Szybko zrozumiano, że czaszę trzeba przecież jed-
nak jakoś przymocować i uwolnić ją od dźwigu. Tymczasem, cumowanie nie 
przebiegało wcale tak łatwo. Masywna czasza ciągle się kołysała. Ciężko było 
doprowadzić do sytuacji pozwalającej na włożenie we wcześniej uzgodnione 
otwory pierwszej śruby mocującej. Kiedy to już się udało, czasza się częściowo 
ustabilizowała, a naprowadzenia na pozostałe otwory dawało się już dokonać 
przy pomocy dźwigni i młota. Kiedy wszystkie 18 śrub znalazły się w swoich 
miejscach przeznaczenia, przykręcono je na fest. Można wtedy było wejść na 
czaszę i odczepić liny dźwigu. Ten manewr autora, również odebrany przez 
współbudowniczych, jako wyczyn kaskaderski, zakończył akcję z dnia 10 grud-
nia. Pomysł na dokończenie montażu, a pozostało do zamocowania zwierciadło 
wtórne, nie znalazł akceptacji ze strony inwestora. Górę wzięły strach oraz wy-
cieńczenie psychiczne i fizyczne. Postanowiono resztę montażu odłożyć do wio-
sny. Sprzeciwiającego się takiemu rozwiązaniu autora, skrępowano.  
 

 
 

Fot. 22. Finalizacja procesu montowania czaszy. 
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Fot 23. Czasza RT-13A wisząca na ramieniu dźwigu podczas operacji cumowania do nogi. 
 
 Dnia 21.12.2012, przy bardzo mroźnej pogodzie (-20o C), urządzono pod 
świeżo zbudowanym radioteleskopem całodzienny piknik astronomiczny. Paliło 
się duże ognisko, na telebimach wyświetlano obrazy astronomiczne, udzielano 
wywiadów mediom i odpowiadano na pytania ze strony publiczności. Na zakoń-
czenie, późnym wieczorem, wypuszczono lampiony, które miały zwrócić uwagę 
Częstochowian na ważne zdarzenie rozgrywające się w mieście. Na piknik przy-
było wiele osób spoza Częstochowy, głównie studentów astronomii. Przy tej 
okazji nawiązano sporo pierwszych kontaktów, istotnych dla dalszych etapów 
rewitalizacji RT-13A. Media poniosły w świat informację, że Częstochowa staje 
się kolejnym polskim ośrodkiem radioastronomicznym.   
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Fot. 24. Inwestor ze swoimi pracownikami po przerwaniu akcji w dniu 10.12.2012  
oraz (po prawej) skrępowany autor. 

 

 
 

Fot. 25. Pierwszy piknik pod radioteleskopem (21.12.2012). 
 
 W dniu 24 kwietnia 2013 przystąpiono do finalizacji montażu radioteleskopu. 
Na początek przymocowano trzy brakujące panele poszycia czaszy. Nie dokręco-
no ich wcześniej, bo były potrzebne otwory dla podpięcia lin dźwigowych na 
etapie montażu czaszy. Następnie wyniesiono lustro wtórne, wraz z dokręconymi 
do niego trzema podporami, wysoko ponad czaszę.  Potem delikatnie opuszczano 
całość tak, żeby metalowe podpory nie uszkodziły poszycia czaszy i żeby dały się 
dokręcić do specjalnych uchwytów. Otwory śrubowe miały tolerancję mniejszą 
niż pół milimetra, a było ich 12 par. Operator dźwigu nie miał możliwości wi-
dzenia przyczepów podczas cumowania. Przy zachowaniu maksymalnej ostroż-
ności oraz przy ustawicznej słownej koordynacji pracy z operatorem dźwigu uda-
ło się dokonać mocowania trójnogu podtrzymującego zwierciadło wtórne. Dla 
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odczepienia lin dźwigowych trzeba było jeszcze wspiąć się na najwyższą wyso-
kość radioteleskopu i tam dokonać ostatniej czynności skomplikowanej operacji 
montażu. 
 

  
 

Fot. 26. Uzupełnianie brakujących paneli we wcześniejszym poszyciu czaszy. 
 Mariusz Frączyk w akcji montażu panelu z otworem włazu. 

 

   
 

Fot. 27. Mariusz Frączyk i autor podczas montażu zwierciadła wtórnego przy RT-13A. 
  
 Częstochowski radioteleskop może stać się pięknym przykładem realnej 
współpracy między prywatnym biznesem i środowiskiem akademickim. Każdy, 
kto realnie i szczerze chce się włączyć w ambitne dzieło tworzenia i doskonalenia 
częstochowskiego ośrodka naukowego w oparciu o RT-13A, zostanie przyjęty  
z otwartymi rękami. Zaczątek dzieła został wykonany wspólnie przez inwestora  
i autora. Kilku członków Astronomii Novej zdążyło się już zaangażować w prace 
na rzecz uruchomienia radioteleskopu. Stanisław Ryś zbudował odbiornik fal ra-
diowych na długości fali 21 cm, a Michał Grzesiczak wykonuje sterowanie ante-
ną. Pierwsze fotony zarejestrowano 8 maja 2014. Studenci fizyki z Akademii im. 
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Jana Długosza, którzy od dawna wydeptują ścieżki w stronę imponującego in-
strumentu, deklarują włączenie się do prac przy RT-13A z chwilą jego pełnego 
uruchomienia. 
 

 
 

Fot. 28. Wygląd czaszy RT-13A po zainstalowaniu zwierciadła wtórnego. 
 

 
 

Fot. 29. Studenci fizyki z Akademii im. Jana Długosza przy częstochowskim RT-13A. 
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 Dnia 10 maja 2013 roku pod częstochowskim radioteleskopem oraz w Dys-
kotece RAY pojawili się na kilka godzin astronomowie, uczestnicy V Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej Młodych „Astrophisica Nova”, zorganizowanej 
przez Akademię im. Jana Długosza oraz przez Stowarzyszenie Astronomia Nova. 
Pierwsze wykłady naukowe wygłosili tam dr Jadwiga Donatowicz z Wiednia,  
dr Stanisław Ryś z Krakowa oraz autor. Gospodarz miejsca, Marek Pelian, wraz 
ze swoimi pracownikami, zorganizował wspaniały poczęstunek dla przybyłych 
gości. Dzięki takim wydarzeniom, dobre wieści o narodzinach częstochowskiej 
radioastronomii rozbrzmiewają w świecie coraz głośniej i coraz szerzej.   
 

 
 

Fot. 30. Uczestnicy V Konferencji Naukowej Młodych „Astrophisica Nova” 
 przy częstochowskim radioteleskopie na terenie Dyskoteki RAY.  

 

 
 

Fot. 31. Grupa astronomów z Odessy w podwojach Dyskoteki RAY.  
Od lewej: Ivan Andronov, Lidia Chinarova, Anna Andronovna, Tayisia Shakun,  

Maria Tkachenko, Vitalii Breus, Larisa Kudashkina i Vladislava Marsakova. 
 
 Na obecnym (rok 2014) etapie rewitalizacji radioteleskopu angażują się naj-
bardziej: Przemysław Wosek (po stronie inwestora) oraz Stanisław Ryś, Michał 
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Grzesiczak i autor (po stronie Astronomii Novej). Marek Pelian pokrywa wszel-
kie koszty związane z rewitalizacją radioteleskopu, co pozwala działać szybko  
i skutecznie.   
 

   
Przemysław Wosek Bogdan Wszołek  Adam Grzesiczak Stanisław Ryś 

 

Fot. 32. Zespół osób bezpośrednio odpowiedzialnych za uruchomienie RT-13A. 
    
Plany wykorzystania radioteleskopu 
 
 Po skomplikowanej i niebezpiecznej, ale zakończonej pełnym sukcesem, ope-
racji rozbiórki, transportu i ponownej instalacji, częstochowski radioteleskop 
czeka na właściwą rewitalizację. Myśli się obecnie o pięciu komplementarnych 
sposobach jego wykorzystania. Po pierwsze, rejestracja silnych kosmicznych sy-
gnałów radiowych i ich implementacja do utworów muzycznych, odtwarzanych 
podczas dyskoteki. Tego rodzaju próby „ukosmicznienia” utworów muzycznych 
od niedawna podejmuje się w świecie, ale nie tak zdecydowanie jak w Często-
chowie, gdzie radioteleskop stoi na terenie Dyskoteki i nie tylko sygnałami ra-
diowymi, ale również swoim imponującym wyglądem, stymuluje zainteresowa-
nie niebem.  Po drugie, dla celów dydaktycznych. Odpowiednio przygotowana 
ścieżka dydaktyczna, bogata w plansze obrazujące pracę radioteleskopu oraz 
przybliżające zagadnienia radioastronomii ma służyć nie tylko uczestnikom dys-
kotek, lecz także zorganizowanym grupom wycieczkowym, w tym młodzieży 
szkolnej. Dla studentów będzie możliwość eksperymentowania i bezpośredniego 
włączenia się w proces wzbogacania możliwości radioteleskopu. Po trzecie, dla 
celów badawczych w zakresie astronomii. Uczeni będą mogli testować swoje 
systemy detekcyjne oraz realizować swoje badania naukowe. Po czwarte, dla ce-
lów badawczych w zakresie radiotelekomunikacji kosmicznej. Wreszcie, w ze-
spole z innymi krajowymi i zagranicznymi radioteleskopami, dla celów interfe-
rometrii radiowej. 
   W dodatku, po wejściu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)  
w 2013 roku, wszystkie radioteleskopy z Psar, w tym częstochowski, są postrze-
gane, jako potencjalne wyposażenie naziemnych stacji kontroli lotów kosmicz-
nych. Przy swoich gabarytach i nowoczesnym wykonaniu mogą służyć obsłudze 
lotów aż do krańców Układu Słonecznego. Zdarza się, że światowe agencje ko-
smiczne, takie jak NASA czy ESA, nie są zainteresowane dalszą eksploatacją 



Początki częstochowskiej radioastronomii 

 

187 
 

swoich niektórych sond kosmicznych. Jawi się wtedy możliwość przejęcia orbi-
tujących aparatów kosmicznych pod prywatną kontrolę. Nie można wykluczyć, 
że częstochowski radioteleskop już w niedalekiej przyszłości będzie służyć bar-
dzo poważnym przedsięwzięciom kosmicznym. 
 

 
 

Fot. 33. Budowniczowie RT-13A, Marek Pelian i autor, w towarzystwie 
autentycznych sympatyczek przedsięwzięcia. 
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 Skądinąd, Astronomia Nova przygotowuje aparaturową misję kosmiczną na 
Księżyc. Chodzi o umieszczenie w ustalonym miejscu Srebrnego Globu aparatu-
ry badawczej, z którą kontakt odbywałby się z pomocą anten z Psar. W szczegól-
ności będzie chodzić o ciągłe fotografowanie Ziemi i radiowe przekazywanie ob-
razów, które mogłyby, np. jako wygaszacze ekranów, trafiać internetowo do 
wszystkich chętnych użytkowników komputerów na świecie, stanowiąc wyjąt-
kowo silną inspirację ludzkości do zainteresowania kosmosem i astronomią. 
 Dyskotekowa infrastruktura przy radioteleskopie też może być wykorzysty-
wana dla potrzeb nauki i jej popularyzacji. W szczególności można organizować 
imprezy naukowe i popularno naukowe z udziałem setek osób. Jedna z takich 
imprez, sponsorowana po części przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, miała tu miejsce 11 maja 2014. Uświetnił ją swoją obecnością sam Miro-
sław Hermaszewski, jedyny polski kosmonauta i honorowy członek Astronomii 
Novej. Planuje się organizowanie kilku masowych imprez o wydźwięku astro-
nomicznym rocznie. Dotychczasowa owocna współpraca między Markiem Pelia-
nem, właścicielem RT-13A w Częstochowie, oraz autorem, reprezentującym śro-
dowisko akademickie i Astronomię Novą, pozwala z optymizmem patrzeć na 
przyszłość astronomii częstochowskiej, która wciąż jeszcze zbyt rzadko znajduje 
stosowne uznanie w szkolnych i uczelnianych murach.   
 

 
 

Fot. 34. Mirosław Hermaszewski przed Dyskoteką RAY 
 podczas konferencji „Space Station II” w dniu 11 maja 2014. 

 
 

(Wszystkie zamieszczone fotografie pochodzą z kolekcji własnej autora) 
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 Po akcji ratowania przed zniszczeniem anten satelitarnych z Psar w 2010 ro-
ku i w trakcie ich rewitalizacji [1] przyszło autorowi w roku 2014 chronić przed 
dalszą dewastacją naziemną stację satelitarną w Komorowie koło Ostrowi  
Mazowieckiej. Nowoczesna stacja satelitarna amerykańskiej firmy ViaSat, zain-
stalowana w Komorowie na szczycie wieży o wysokości 21 metrów, została od-
dana do użytku 24.09.2004 roku. W ceremonii otwarcia stacji uczestniczył sam 
ówczesny prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, który przed przecięciem 
wstęgi powiedział „W krótkim czasie powstało tu najbardziej nowoczesne  
w Europie Środkowej i Wschodniej centrum satelitarne, a może i jedno z najno-
wocześniejszych w świecie i to jest powód do naszej autentycznej dumy” [2]. 
Wspaniała nadawczo odbiorcza paraboloidalna antena, o średnicy czaszy 5.4 me-
tra, była przystosowana do współpracy m.in. z amerykańskim satelitą IKONOS. 
Antena, współpracująca z satelitą, pozwalała otrzymać na ekranach komputerów 
obraz wybranego fragmentu terenu z tak dużą dokładnością, że dawało się odczy-
tać nawet tablice rejestracyjne samochodów. Centrum w Komorowie mogło uzy-
skiwać z tak dobrą rozdzielczością aktualny obraz dowolnego miejsca w Europie 
– od Hiszpanii po Ural. W warunkach pokojowych centrum miało służyć woj-
skowym i cywilnym zadaniom kartograficznym, a na wypadek wojny rozpozna-
waniu i szczegółowemu określaniu rodzaju i ruchu wojsk. Umiejscowienie stacji 
blisko wschodniej granicy Polski dobrze służyło celom strategicznym NATO. 
 Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych (SCOR) w Komorowie powstało 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, zainicjowanego przez spółkę gieł-
dową Techmex SA i państwową Agencję  Mienia Wojskowego. SCOR było je-
dynym w Europie  Środkowo-Wschodniej ośrodkiem zarządzania satelitami. Jego 
powstanie  wymagało wielu uzgodnień, m.in. z rządem USA. Wiele innych 
szczegółów dotyczących SCOR można znaleźć na stronach internetowych; wy-
starczy w wyszukiwarce GOOGLE wrzucić hasło SCOR w Komorowie. 
 Z przyczyn polityczno-ekonomicznych, których oceny autor się tu nie podej-
muje, SCOR upadło. Przez kilka lat pozostawienia obiektu odłogiem złodzieje 
dokonali prawie całkowitej dewastacji ośrodka. W 2014 roku cały teren byłego 
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centrum, wraz ze zrujnowanymi obiektami, zakupił Paweł Radomski z zamiarem 
urządzenia go na nowy sposób. Wieżę wraz ze zdezelowaną anteną odsprzedał 
autorowi. Po udanym demontażu całości, dnia 28 czerwca 2014 antena bezpiecz-
nie została złożona na terenie obserwatorium astronomicznego w Rzepienniku 
Biskupim, gdzie ma być rewitalizowana siłami specjalistów zrzeszonych  
w Astronomii Novej (www.astronomianova.org).   
 

 
 

Fot. 1. Zardzewiały szyld byłej stacji satelitarnej w Komorowie. 
 

 
 

Fot. 2. Daniel Maciejewski (z lewej) i autor podczas wizji lokalnej w Komorowie  
(29 maja 2014).
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 Demontaż anteny i podtrzymującej ją masywnej wieży okazał się wyjątkowo 
trudnym i niebezpiecznym przedsięwzięciem. Zaangażowano ciężki dźwig  
i zwyżkę. Pracownicy wykonywali zadania w ścisłym reżimie wysokościowym,  
a dźwig pracował na granicy swojej wytrzymałości. Olbrzymie śruby mocujące 
elementy wieży okazały się nadzwyczaj oporne na próby odkręcenia. Właściwy 
demontaż odbył się w dniach 16-18 czerwca 2014, a w dniu 27 czerwca dokoń-
czono rozkręcanie segmentów wieży i przygotowano wszystko do transportu. 
Przed południem dnia następnego transport szczęśliwie dotarł do Rzepiennika 
Biskupiego. 
 

 
 

Fot. 3. Paweł Radomski (z lewej) i autor przypieczętowują warunki  
sprzedaży widocznego w tle obiektu. 
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Fot. 4. Dokumentacja fotograficzna skomplikowanych operacji demontażu  
(z kluczem w ręku Kamil Wszołek). 
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Fot. 5. Demontaż wieży. 
 
 

 
 

Fot. 6. Dwudziestotonowy ładunek na ostatnich kilometrach w drodze 
 do rzepiennickiego obserwatorium.  
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Fot. 7. Prace rozładunkowe – w tle widoczna 9-metrowa antena z Psar. 
 

 
 

Fot. 8. Elementy anteny na terenie obserwatorium w Rzepienniku Biskupim. 
 

 Antena, a ściślej RFT-5.4 (ang. Radio Frequency Terminal), jest instrumen-
tem mobilnym, przystosowanym do transportu samolotem lub za ciągnikiem.  
W dwie osoby w ciągu trzech godzin można całość przygotować do transportu 
albo ponownie przygotować do pracy. Firma ViaSat (dawniejsza Scientific Atlan-
ta) wyprodukowała urządzenie na potrzeby armii USA. Precyzyjnie wykonana 
paraboloidalna czasza anteny (lustro pierwotne) składa się z 16 lekkich alumi-
niowych paneli przystosowanych do szybkiego montażu. Lustro wtórne układu 
cassegraina jest specjalnie obudowane i daje się szybko i precyzyjnie montować 
we właściwym miejscu. Instrument odbierał sygnały radiowe w paśmie 8.025 – 
8.5 GHz, a nadawał na częstościach 2.042 i 2.052 GHz. Satelita IKONOS-2,  
z którym kontaktowała się stacja, obiega Ziemię po orbicie kołowej w 98 minut 
na wysokości 680 km. Cały hardware i software stacji odpowiadał współczesnym 
standardom NATO. Wyposażone w odpowiednie falowniki silniki elektryczne są 
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w stanie zmieniać położenie anteny z prędkością do 6 stopni na sekundę i umoż-
liwiają bardzo szybkie skierowanie anteny na dowolny punkt na niebie ponad 
horyzontem.  
 Trochę informacji dotyczących RFT-5.4 zostało odtajnionych i jest możli-
wych do pozyskania na amerykańskich stronach internetowych. Zachowała się 
też obszerna dokumentacja stacji w Komorowie. Otwarł się w rzepiennickim ob-
serwatorium wspaniały „poligon” dla elektroników, informatyków i innych spe-
cjalistów, którzy zechcą zmierzyć się z najwyższą światową myślą naukową i, 
ucząc się, pomóc zrewitalizować cenny instrument, który miał iść na złom.  
 

 
 

Fot. 9. Pierwsze prace montażowe – autor i Piotr Firlej (z prawej). 
 
 Autor zachęca wszystkie kompetentne osoby, nie tylko członków Astronomii 
Novej, do włączenia się w proces przystosowania uratowanego instrumentarium 
do ambitnych zadań z zakresu astronomii, astronautyki i telekomunikacji ko-
smicznej. Zanosi się na świetną przygodę!  
 
 Autor wyraża wdzięczność wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób 
pomogły mu uratować resztki stacji satelitarnej w Komorowie. W szczególności: 
Michałowi Grzesiczakowi za przekazanie informacji o antenie w Komorowie. 
Danielowi Maciejewskiemu za podwózkę z Częstochowy do Komorowa dla 
przeprowadzenia wizji lokalnej. Pawłowi Radomskiemu za sprzedaż instrumenta-
rium, życzliwą gościnę podczas prac rozbiórkowych oraz różnoraką pomoc logi-
styczną. Kamilowi Żurawskiemu za doradztwo i pracę przy demontażu. Kamilo-
wi Wszołkowi za rozległe zaangażowanie w proces demontażu anteny i wieży. 



Bogdan Wszołek 
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Fot. 10. Widok na RFT-5.4 w Rzepienniku Biskupim po zamontowaniu czaszy. 
 

 
 

Fot. 11. Antena z Komorowa widoczna w centralnej części obserwatorium 
 z pokładu rakiety wystrzelonej w Rzepienniku Biskupim 3 sierpnia 2014. 
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