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EPR i magnetometria stałoprądowa Ni2InVO6

M. Bobrowska1, G. Zolnierkiewicz1, J. Typek1 i E. Filipek2

1Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Al. Piastow 48, 70–311 Szczecin
2Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Al. Piastow 42, 71–065 Szczecin

Polikrystaliczną próbkę Ni2InVO6 zbadano za pomocą elektronowego rezonansu pa-
ramagnetycznego (EPR) i magnetometrii prądu stałego. Widma EPR rejestrowano na
konwencjonalnym spektrometrze Bruker ELEXSYS E 500 pracującym z częstotliwością
9,5 GHz w zakresie temperatur 4–300 K przy użyciu kriostatu przepływowego z helem ESP
Oxford Instruments ESP. Badanie magnetyzacji prądu stałego przeprowadzono za pomocą
Quantum Design Magnetic Property Measurements System MPMS XL-7 z magnetome-
trem SQUID w polach magnetycznych do 70 kOe w zakresie temperatur 2–300 K. Po-
nieważ Ni2InVO6, który jest izostrukturalny z Ni2FeVO6, zawiera magnetyczne jony Ni2+

(3d8), jego właściwości magnetyczne są warte zbadania.
Widmo EPR (patrz Rysunek 1) składało się z trzech słabych i wąskich linii (oznaczo-

nych A, B i C) i jednej bardzo szerokiej linii rezonansowej (oznaczonej jako D). Linia A,
umiejscowiona przy współczynniku g równym 4,25, wykazywała typowe zachowanie pa-
ramagnetyczne podczas zmiany temperatury i prawdopodobnie wynika z niezamierzonej
domieszki jonów Fe o wysokim spinie (S = 5/2) zlokalizowanych w miejscach osiowych
z silnym odkształceniem rombowym (E/D ≈ 1/3). Również linia C może pochodzić od
domieszkowych jonów Fe, ale zlokalizowana w miejscach o symetrii osiowej bez silnej de-
formacji. Linia B, przy współczynniku g równym 2,22, najprawdopodobniej wynika od
pojedynczych jonów Ni2+ (S = 1). Ponieważ składnik D w widmie EPR Ni2InVO6 ma
szerokość linii większą niż efektywne pole rezonansu, ego partnera występującego w ujem-
nych polach magnetycznych należy wziąć pod uwagę przy dopasowywaniu linii. Zintegro-
wana intensywność linii D wzrasta wraz ze spadkiem temperatury do ∼ 15 K zgodnie
z prawem Curie-Weissa z dodatnim parametrem temperatury Curie-Weiss wskazującym
na obecność oddziaływań ferromagnetycznych o krótkim zasięgu. Poniżej 15 K zintegro-
wana intensywność linii D maleje wraz ze spadkiem temperatury, co sugeruje zamrożenie
spinów w układzie antyferromagnetycznym. Charakterystyka spektralna tego składnika
wskazuje na niklowe klastry spinowe jako potencjalne źródło linii D.
Właściwości magnetyczne Ni2InVO6 były wcześniej badane przez podatność magne-

tyczną zmiennoprądową i badania ciepła właściwego [1]. Stwierdzono, że związek wyka-
zuje zachowanie przypominające szkła spinowego poniżej temperatury zamrażania spinów
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Tf = 5 K. Dodatnia wartość paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa sugerowała fer-
romagnetyczne oddziaływanie bliskiego zasięgu w fazie paramagnetycznej. Obecność kore-
lacji antyferromagnetycznych w Ni2InVO6 była sugerowana przez przesunięcie maksimów
w kierunku niższych temperatur w danych ciepła C(T ) lub C(T )/T podczas wzrostu pola
magnetycznego. Nasze pomiary magnetyzacji prądu stałego potwierdziły ogólnie ten ob-
raz właściwości magnetycznych Ni2InVO6, ale były też zauważalne różnice. Na Rysunku 2
pokazano zależność temperaturową podatności stałoprądowej i jej odwrotności zarejestro-
waną w trzech różnych zastosowanych polach magnetycznych w trybie FC. Ciągłe linie
proste w zakresie wysokich temperatur, które zostały wyznaczone metodą najmniejszych
kwadratów, pasują do prawa Curie-Weissa. Efektywny moment magnetyczny jednostkowej
formuły chemicznej związku obliczony ze stałej Curie zawierał się w przedziale 3,1–3,8 µB
(w zależności od zewnętrznego pola magnetycznego), co jest znacznie mniejsze niż w [1]
(∼ 5 µB). Z drugiej strony obliczona wartość temperatury Curie-Weissa (50–80 K, w za-
leżności od pola magnetycznego) była znacznie wyższa niż w [1] (5 K). Silniejsze oddzia-
ływanie ferromagnetyczne i mniejszy moment efektywny uzyskany z naszych pomiarów
magnetyzacji stałoprądowej wykazują znaczny wpływ lokalnych wad i niedoskonałości na
globalne właściwości magnetyczne Ni2InVO6.

Rysunek 1. Widmo EPR Ni2InVO6 zarejestrowane w temperaturze T = 190 K
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Rysunek 2. Temperaturowa zależność podatności stałoprądowej (lewa oś) i odwrotności
podatności stałoprądowej (prawa oś) zmierzonej przy trzech różnych zewnętrznych polach
magnetycznych w trybie FC. Ciągła linia prosta w zakresie wysokich temperatur jest
dopasowaniem do zależności Curie-Weissa; wykonane metodą najmniejszych kwadratów

Literatura
[1] Gron T, Filipek E, Paczesna A, Oboz M, Duda H, Slebarski A and Fijałkowski M 2016
Material Chemistry and Physics 172 137
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Materiały kompozytowe z nanocząstkami
magnetycznymi Fe3O4 do zastosowań biomedycznych

M. R. Dudek

Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski,
Szafrana 4a, 65–069 Zielona Góra

Dokonany zostanie przegląd obecnego stanu wiedzy na temat dostępnych materiałów
kompozytowych z użyciem nanocząstek magnetycznych ze względu na ich właściwości
fizyczne, w tym mechaniczne i magnetokaloryczne. Przedstawione zostaną również wyniki
własne w kontekście potencjalnych zastosowań biomedycznych.
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Zlokalizowane momenty magnetyczne w ditlenku
tytanu modyfikowanym azotem

A. (Aleksander) Guskos1, G. Zolnierkiewicz1, S. Glenis2, K. Aidinis3,
P. Berczynski1, N. Guskos1, E. Kusiak-Nejman4 i A. W. Morawski4

1Instytut Fizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Al. Piastów 48, 70–311 Szczecin

2Instytut Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, Uniwersytet Ateński,
Panepistimiopoli, Zografou, Ateny, Grecja

3Katedra Elektrotechniki, Ajman University of Science and Technology,
PO Box 346, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie

4Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Pułaskiego 10, 70–322 Szczecin

Porównanie najniższej temperatury względnej zintegrowanej intensywności jest bar-
dziej niezawodne, ponieważ w wyższych temperaturach występuje efekt naskórkowy zwią-
zany z występowaniem elektronów przewodzących. Liczba centrów magnetycznych związa-
nych z trójwartościowymi jonami tytanu fazy anatazowej wzrosła o dwa rzędy, przy czym
w przypadku fazy rutylowej zmniejszyła się w tym samym porządku stosowanej tem-
peratury kalcynacji między 600◦C a 650◦C. Nanokompozyt N-TiO2-R (R- płukane wodą
destylowaną) nie obserwuje widmo EPR z trójwartościowych jonów tytanu i wykazuje naj-
słabsze właściwości fotokatalityczne. Prawie o dwa rzędy zmniejsza się ilość wolnych rod-
ników między nakompozytami uzyskanymi w różnych temperaturach. Zwiększenie liczby
trójwartościowych jonów tytanu fazy anatazowej wynika z przeniesienia elektronów z fazy
rutylowej. Zwiększenie ilości trójwartościowych jonów tytanu znacznie pogorsza właści-
wości fotokatalityczne. W wyższych temperaturach kalcynacji, w których dominuje faza
rutylowa, wzrost intensywności widma EPR trójwartościowych jonów tytanu zwiększa się
o kilka rzędów w wielkości [1].

Literatura
[1] Guskos N, Typek J, Guskos A, Berczynski P, Dolat D, Grzmil B and Morawski A 2013
Central Eur. J. Chem. 11 1994
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Widma rezonansu magnetycznego hybrydowych
nanokompozytów zawierających nanokrystaliczny

TiO2 i materiały związane z grafenem

A. (Aleksander) Guskos1, G. Zolnierkiewicz1, S. Glenis2, K. Aidinis3,
P. Berczynski1, N. Guskos1, E. Kusiak-Nejman4, A. Wanag4

i A. W. Morawski4

1Instytut Fizyki, Wydział Mechaniczny i Mechatroniki,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Al. Piastów 48, 70–311 Szczecin
2Sekcja Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki,
Uniwersytet Narodowy i Kapodistrian w Atenach,
Panepistimiopolis, 15 784, Ateny, Grecja

3 Katedra Elektrotechniki, Ajman University of Science and Technology,
PO Box 346, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie

4 Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska,
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Pułaskiego 10, 70–322 Szczecin

Nanokrystaliczne TiO2 i materiały grafenowe wykazały istnienie aglomeratów magne-
tycznych. Wszystkie parametry widm rezonansu magnetycznego są silnie zależne od spo-
sobu otrzymywania Redukcja tlenu znacznie zwiększa liczbę momentów magnetycznych,
co powoduje znaczące zmiany w procesach reorientacji i relaksacji. W niskich temperatu-
rach zaobserwowano wiele zlokalizowanych centrów magnetycznych.
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Wpływ parametrów syntezy nanokompozytów
grafen/Fe2O3 i grafen/XFe2O4 (X-Co, Ni, Zn i Mn)

na ich właściwości

A. Jędrzejewska1, D. Sibera1, R. Jędrzejewski2, R. Pełech3

i U. Narkiewicz1

1Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Pułaskiego 10, 70–322 Szczecin
2Instytut Inżynierii Materiałowej,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Al. Piastów 19, 70–310 Szczecin

3Instytut Technologii Chemicznej Organicznej,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Pułaskiego 10, 70–322 Szczecin

W pracy prezentujemy wyniki badań nad wpływem parametrów syntezy oraz metody
otrzymywania kompozytów grafen/Fe2O3 i grafen/XFe2O4 (X-Co, Ni, Zn i Mn) na ich
właściwości strukturalne i przewodnictwo elektryczne. Przeprowadzono szereg ekspery-
mentów używając komercyjnie dostępnego grafenu (Graphene Nanopowder AO-3). Ma-
teriały uzyskano stosując dwie metody ciśnieniowe: synteza w autoklawie ciśnieniowym
oraz synteza w solwotermalnym reaktorze mikrofalowym.
Powierzchnię właściwą otrzymanych próbek oznaczono przez fizyczną adsorpcję N2

przy użyciu urządzenia Quantachrome Quadrasorb Instruments. Morfologię nanokom-
pozytów zbadano przy użyciu TEM (FE I TECNAI G2 F-20 S TWIN). Skład fazowy
otrzymanych próbek zbadano przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej na aparacie Empy-
rean firmy PANalytical. Właściwości termiczne nanokompozytów określono na podstawie
badań z wykorzystaniem termowagi z różnicowym analizatorem termicznym DTA-Q600
SDT TA Istruments. Przewodnictwo elektryczne wyznaczono przez pomiar rezystywności
metodą Van der Pauw.

Podziękowania
Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu
LIDER/496/L-6/14/NCBR/2015.
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Modified carbon spheres as sorbents
for CO2 and CH4

U. Narkiewicz, P. Staciwa, D. Sibera and A. W. Morawski

Institute of Chemical and Environment Engineering,
Faculty of Chemical Technology and Engineering,
West Pomeranian University of Technology, Szczecin,

Pulaskiego 10, 70-322 Szczecin, Poland

Carbon materials such as powders, foams, fibers, nanotubes and spheres are fascinat-
ing with their high surface area, high porosity and many extraordinary qualities such as
chemical and physical resistance or good electrical properties. Sorption of impurities from
gas and liquid phases should be mentioned as possible applications. Furthermore, carbon
materials can be easily modified to maximize the efficiency. The subject of the lecture
are applications of carbon spheres modified with titania for the adsorption of two green-
house gases: carbon dioxide and methane. The emission of greenhouse gases is one of the
crucial factors influencing climate changes and global warming. Both carbon dioxide and
methane are among the most abundant greenhouse gases and a significant and continu-
ous increase in their concentration in the atmosphere can be observed. Then, a decrease
in the emission of these gases to the atmosphere has recently become one of the global
challenges. There are many solutions proposed to solve the problem, however, in all cases
a sorption of gases in a solid or liquid medium has to be carried out as the first step. Our
proposition is to apply photocatalysis for transformation of methane and carbon dioxide
into useful products. In the paper a candidate for a photocatalyst is presented, based on
the composite of titania with carbon spheres. The material was obtained using microwave
assisted solvothermal synthesis, enabling a good dispersion of titania. The studies of the
carbon dioxide and methane adsorption were performed under ambient pressure and tem-
peratures of 40, 60 and 80◦C. The satisfying values of carbon dioxide and methane uptake
were reached – 3.94 mmol CO2/g and 2.77 mmol CH4/g at 40◦C, respectively.

Acknowledgements
The studies presented in the lecture were performed within the framework of Project
Contract No. Pol-Nor/237761/98/2014 funded from the Polish-Norwegian Research Pro-
gramme operated by the National Centre for Research and Development under the Nor-
wegian Financial Mechanism 2009-2.
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Wpływ średniej wielkości krystalitów i rozkładu
wielkości krystalitów na właściwości magnetyczne

azotku żelaza γ′-Fe4N

R. Pelka1, U. Nowosielecka1, I. Moszyńska1, A. (Aleksander) Guskos2,
G. Zolnierkiewicz2 i N. Guskos2

1Instytut Inżynierii Chemicznej i Środowiskowej,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Pułaskiego 10, 70–322 Szczecin
2Instytut Fizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Al. Piastów 48, 70–311 Szczecin

Próbki nanokrystalicznego azotku żelaza γ′-Fe4N, promowanego niewielkimi ilościami
trudno redukowalnych tlenków (Al2O3, CaO, K2O) poddano pomiarom rezonansu magne-
tycznego. Badano widma rezonansu magnetycznego. Widma te zostały dopasowane przez
cztery funkcje Dysona. Wszystkie parametry spektralne zależą od sposobu przygotowa-
nia nanokompozytów. Widmo składa się z dwóch rodzajów aglomeratów magnetycznych
związanych z żelazem i tlenkiem żelaza. W badanych nanokompozytach ilość aglomera-
tów magnetycznych zależy od procesów związanych z przygotowaniem próbek, a także od
wielkości nanokrystalicznych.
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Metoda otrzymywania nanokrystalicznych tlenków
żelaza o różnej średniej wielkości krystalitu i badana

metodą rezonansu magnetycznego

R. Pelka1, U. Nowosielecka1, I. Moszyńska2, G. Zolnierkiewicz3,
A. (Aleksander) Guskos3 i N. Guskos3

1Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Instytut Inżynierii Chemicznej i Środowiska,

Pułaskiego 10, 70–322 Szczecin
2Politechnika Wrocławska, Wydział Technologii i Inżynierii,

Armii Krajowej 78, 58–302 Wałbrzych
3Instytut Fizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Al. Piastow 48, 70–311 Szczecin

Przygotowano serię nanokrystalicznych tlenków żelaza, które różnią się między sobą
średnim rozmiarem krystalitów (od 26 do 37 nm). Surowcem do przygotowanych próbek
było żelazo nanokrystaliczne o średniej wielkości krystalitu równej 21 nm (próbka M0),
które otrzymano przez stopienie magnetytu z niewielkimi ilościami promotorów, takich
jak Al2O3, CaO, K2O (łącznie, maksymalnie 10%), następnie redukcja utlenionego stopu
wodorem w temperaturze 500◦C i pasywacja w celu uniknięcia samozapłonu. Uzyskano
widma rezonansu magnetycznego. Widma te zostały dopasowane przez funkcje Lorentza
i Gaussa. Wszystkie parametry spektralne zależą od sposobu przygotowania nanokompo-
zytów. Dla nanokompozytu o największej wielkości nanokryształów uzyskano najwyższą
wartość całkowitej zintegrowanej intensywności, co wskazuje na zmniejszenie wielkości
magnetycznej aglomeratów.
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Molecular dynamics simulations of interlayer structure
between Au thin film and Si-substrate

V. Plechystyi1,2, I. Shtablavyi2, S. Winczewski1, K. Rybacki1,
S. Mudry2 and J. Rybicki1,3

1Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdansk University of Technology,
Narutowicza 11/12, 80–233 Gdansk, Poland

2Physics of Metals Department, Ivan Franko National University of Lviv,
Kyrylo & Mephodiy 8, 79005 Lviv, Ukraine

3TASK Computer Center, Gdansk University of Technology,
Narutowicza 11/12, 80–233 Gdansk, Poland

Investigations of material properties on the nanometric scale have always been a ma-
jor topic of scientific discussion both from the fundamental and industrial points of view.
The properties of materials on this scale become sensitive not only to the size of the
investigated sample, but also to the shape and composition of the atomic clusters or the
precipitates present therein. To achieve meaningful industrial applications of systems com-
posed of nanoparticles, investigation of atomic motions is needed to understand the main
mechanisms which occur during the formation of such structures. One of the examples of
the importance of this type of investigations are systems composed mainly of gold and
silicon. Silicon is a widely used material in semiconductor electronics due to its unique
set of properties, which have been observed to be stable over time and over a wide range
of temperatures. Likewise, gold is also a common material in this field of industry, being
used during production of interconnects found in the most advanced electronic devices.
However, due to the miniaturization of such devices, the processes which take place on
a scale comparable with the size of a single atom become more and more crucial to the
topic of properties exhibited by nanometric Si-Au systems.
Due to the difficulties often encountered when trying to characterize such processes by

use of experimental methods, computational methods can be used to explicitly observe
atomic motions at the nanometric scale and further our understanding in this topic. One
of such methods is the Molecular Dynamics (MD) method, which may allow us in case
of Si-Au systems to complement the theory of the formation of gold nanostructures. If
such theory can be validated, it can be used to help design and fabricate novel integrated
devices and technologies.
During our research, the interaction of gold nanolayers on a substrate composed of

a (111) crystal silicon surface was investigated by means of the MD method. In case of
the size of those layers, four different thicknesses were considered: 2, 3, 5 and 7 atomic
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Au layers. The formation of the alloy with a concentration comparable to that found at
the eutectic point of Si-Au systems was observed. Such an alloy begins to form mainly
on the gold-silicon interphase boundary and plays a crucial role in the dynamics of the
investigated systems. It has been shown that the interphase mixing mechanism differs
with respect to the temperature at which the simulation of the Si-Au system was carried
out. This difference is mainly in the form of the most dominant diffusion mechanism being
observed during the mixing of crystalline Si and Au phases.
These conclusions may serve as a part of the theoretical basis applied during the design

of the technological processes used for production of electronic devices, mainly from the
point of view of their thermodynamical conditions such as temperature. Moreover, the
results of our research may further our knowledge of processes occurring at the interphase
boundary, which is a very important topic of physical chemistry and which is still tackled
by scientists worldwide.
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Symulacja polimeryzacji cienkich warstw
polimerowych metodą ATRP

P. Polanowski, J. K. Jeszka

Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka,
Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Procedura modyfikacji i kontroli właściwości różnych powierzchni za pomocą nakłada-
nia cienkich warstw polimerowych staje się coraz ważniejsza w wielu współczesnych tech-
nologiach wykorzystywanych przez przemysł kosmetyczny, farmakologiczny, biotechnolo-
giczny czy zaawansowaną mikroelektronikę. W ostatnich latach uznano proces szczepienia
polimerów na powierzchni za jedną ze skuteczniejszych metod ich modyfikacji pozwala-
jącą na uzyskiwanie powierzchni o zadanych z góry właściwościach. Dobrze zdefiniowane
szczotki polimerowe uzyskane w wyniku szczepienia mogą być wykorzystane do przygo-
towania inteligentnych materiałów służących jako funkcjonalne urządzenia w skali nano-
metrowej, ponieważ reagują na bodźce środowiskowe, takie jak zmiany pH, zmiany siły
jonowej, temperatury, rodzaj rozpuszczalnika i siły mechaniczne. Wobec tego zbadanie
procesu syntezy szczotek polimerowych szczepionych na rożnego rodzaju powierzchniach
na poziomie molekularnym (co umożliwiają symulacje komputerowe) wydaje sie szcze-
gólnie interesujące zarówno z punktu widzenia badan podstawowych jak i potencjalnych
aplikacji przemysłowych.
W prowadzonych przez nas symulacjach badano procesy syntezy specyficznych szczo-

tek polimerowych w cienkich warstwach. Szczotki powstawały w wyniku szczepienia ini-
cjatora na płaskiej powierzchni, a następnie prowadzenia kontrolowanej polimeryzacji
rodnikowej. Obecność czynnika sieciującego prowadziła do żelowania w układzie. W wy-
niku przeprowadzonych symulacji został zbadany wpływ szeregu parametrów (np. gęstości
szczepienia i grubości warstwy) na kinetykę polimeryzacji oraz morfologię powstających
szczotek. Istotnym elementem badań było sprawdzenie wpływu warunków symulacji na
położenie punktu żelu w funkcji stopnia przereagowania monomeru i czynnika sieciują-
cego. Otrzymane rezultaty wskazują na istotną zależność położenia punktu żelowania od
gęstości szczepienia i przyjętej grubości warstwy. Prezentowane wyniki stanowią kontynu-
ację badań prowadzonych nad polimeryzacją szczepionych polimerów liniowych prezen-
towanych w pracach [1, 2]. Uzyskane rezultaty powinny być pomocne przy opracowaniu
procedur otrzymywania warstw polimerowych o zadanej z góry wymaganej morfologii,
które będą mogły być stosowane w przemysłowych technologiach inteligentnych warstw
polimerowych.
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Mechanical, structural and thermophysical properties
of phases found in solid Al-Cu alloys – comparison of

selected empirical potentials

K. Rybacki, V. Plechystyi, S. Winczewski and J. Rybicki

Department of Solid State Physics, Gdansk University of Technology,
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland

The presentation will start with an overview of a selected group of empirical potentials
which are widely used for simulating Al-Cu alloy systems. These potentials were chosen
due to their widespread and successful use in various MD simulations. After this intro-
duction, requirements for validating these potentials will be presented e.g. their ability
to correctly predict the mechanical or thermophysical properties of phases found in the
aforementioned alloys. In what follows, a set of computational methods will be outlined,
which are used to compute each group of the said properties. These methods include,
for example, a simulation scheme used for calculating elastic constants of phases found
within Al-Cu alloys or an improved two-phase “sandwich” method used for estimating the
melting point of both copper and aluminum. Based on the results of these simulations,
each potential will be categorized in terms of the properties for which it predicts values
comparable with the available data obtained via experimental and ab initio methods.
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Własności kopolimerów w złożonych geometriach

A. Sikorski

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
Pasteura 1, 02–093 Warszawa

Przewidywanie własności układów kopolimerowych jest ważnym problemem z prak-
tycznego punktu widzenia, jako że występuje on w ważnych procesach technologicznych.
Metody teoretyczne mogą stanowić alternatywę dla rzeczywistych eksperymentów wyzna-
czających strukturę i właściwości dynamiczne takich układów [1]. Przydatne są tu zwłasz-
cza metody symulacji komputerowej, które weryfikują przybliżenia stosowane w teoriach
analitycznych oraz są w stanie przewidzieć własności układów w warunkach, gdzie trudno
jest uzyskać dane eksperymentalne oraz tam, gdzie koszty doświadczeń są wysokie. Po-
kazane zostaną najważniejsze algorytmy symulujące, przede wszystkim te korzystające
z metody Monte Carlo oraz ich zastosowanie do badania własności różnych układów kopo-
limerowych: od rozcieńczonych roztworów do gęstych cieczy polimerowych [2–4]. Przedsta-
wione zostaną najważniejsze modele układów makromolekularnych przy powierzchniach,
w nanoporach, nanoszczelinach czy w nanokanałach. Omówiony zostanie także wpływ
wewnętrznej architektury łańcucha (makrocykle, gwiaździście rozgałęzione, dendrymery)
oraz sekwencji łańcuchów na własności makroskopowe układu. Pokazane zostaną także
mechanizmy ruchu makrocząsteczek i będące ich skutkiem różnice we własnościach lep-
kosprężystych.
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From nano-to macro-auxetics: a simple
three-parameter model of macroscopic auxetic
structure inspired by penta-graphene

S. Winczewski, J. Rybicki

Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdansk University of Technology
Narutowicza 11/12, 80–233, Gdańsk, Poland

Penta-graphene (PG) is a new carbon allotrope which has been proposed theoretically
based on ab initio calculations [1]. The structure of PG resembles the well-known Cairo
tiling, consisting solely of pentagons, which in PG are formed by carbon atoms connected
with strong covalent bonds, both of the sp2- and sp3-type.
Since its discovery, PG has attracted much interest, mostly because of its unique elec-

trical, optical and chemical properties. However, PG also possesses interesting mechanical
properties, including but not limited to very high in-plane stiffness, comparable to that
of graphene. PG is also predicted to be characterized by a negative Poisson’s ratio [1–4].
Therefore, it belongs to a class of metamaterials called auxetics, which – due to their very
unusual mechanical behavior and many possible practical applications – attract more and
more attention nowadays.
Recent calculations [4] have shown that PG can be considered as a completely auxetic

structure, as its Poisson’s ratio (PR) is negative for all deformation directions lying in the
plane of its structure. This feature is very rare, as most of the auxetic crystals display
auxeticity only for some particular crystallographic directions. In [4] it has been also
reported that the PR of PG decreases with the increasing strain, remaining negative even
at very high strains. While both of the above-mentioned features make PG a particularly
interesting metamaterial, its current practical applications are completely limited by the
fact that it has not been synthesized yet. However, an attempt to transfer the mechanism
of PG auxeticity into the macro-scale – and to build a macroscopic mechanical structure
inspired by PG – can be made.
The presentation will aim to answer the question whether it is possible to produce

a macroscopic equivalent of PG: a mechanical structure with a similar (i.e. pentago-
nal) topology and similar (i.e. auxetic) mechanical properties. For this purpose, a simple
three-parameter model was proposed, within which the structure of PG was modeled as
a network of nodes (corresponding to carbon atoms) connected with harmonic springs
(corresponding to carbon-carbon bonds). The angular contributions (which capture en-
ergy changes originating from bending of bonds) were also included in the adopted model
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and also described using a harmonic potential. These contributions were found in [4] as
essential for the auxeticity of PG.
Using the proposed model it was studied how its mechanical properties depended on

its three parameters: two parameters defining the structure and one parameter describ-
ing the interactions. For this purpose, the elastic constants and the mechanical moduli
were calculated using the molecular statics method. The relation between the parame-
ters of the model and its mechanical properties was charactarized quantitatively and the
region of auxeticity (for which PR < 0) was determined. The results have shown that –
despite its significant formal simplicity – the considered structure may display a complete
range of mechanical behaviors, being even perfectly auxetic (with PR =−1) or perfectly
incompressible (with PR = 0.5).
Although the proposed model is a considerable simplification of reality (the linear

mechanical behavior of the model constituents is assumed) the obtained results strongly
suggest that it should be possible to create a macroscopic equivalent of PG, which is
also auxetic. The possibilities of manufacturing the proposed structure (e.g. using the 3D
printing technology) will be also discussed during the presentation.
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Widma rezonansu magnetycznego związków
CoCr2(P2O7)2 i Co3Cr4(PO4)6

G. Zolnierkiewicz1, N. Guskos1, K. Aidinis2, A. (Aleksander) Guskos1,
P. Berczynski1, A. Blonska-Tabero3, M. Bosacka3 i E. Filipek3

1Instytut Fizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Al. Piastow 48, 70–311 Szczecin

2 Katedra Elektrotechniki, Ajman University of Science and Technology,
PO Box 346, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie

3Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Al. Piastow 42, 71–065 Szczecin

Trzy związki otrzymane w układzie Co3Cr4(PO4)6 – Cr(PO3)3 zbadano metodami re-
zonansu magnetycznego. Ich przygotowanie i podstawowa charakterystyka zostały opisane
w pracy [1]. Niemal symetryczne linie rezonansowe zaobserwowano dla wszystkich związ-
ków. Linie rezonansowe dobrze pasują do funkcji Lorenza. Wyznaczono parametry widm
rezonansu magnetycznego badanych związków. Różne widma rezonansu magnetycznego
uzyskano dla związków z układu FeVO4 – Co3V2O8 [2]. Uzyskane widma rezonansowe
mogą pochodzić z skorelowanych układów spinowych jonów Cr. Zasadnicze różnice zaob-
serwowano w procesach relaksacji szerokości linii. Drastyczne zmiany zarejestrowano na
zintegrowanych intensywnościach, co jest związane z koncentracją momentów magnetycz-
nych.
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Wpływ defektów powierzchniowych Ti3+ na
powierzchni TiO2 na wydajność tworzenia rodników
hydroksylowych pod wpływem światła widzialnego

G. Zolnierkiewicz1, N. Guskos1, B. Tryba2

1Instytut Fizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Pułaskiego 10, 70–322 Szczecin

Udowodniono, że obecność centrów Ti3+ na powierzchni TiO2 może zwiększyć jego
aktywność fotokatalityczną w zakresie światła widzialnego, a także może opóźnić szybkość
rekombinacji pomiędzy fotoindukowana parą elektron-luka elektronowa [1, 2].
Powstałe pod wpływem naświetlania TiO2 elektrony mogą ulegać pułapkowaniu z ten-

dencją do redukcji Ti4+ do formy Ti3+. Inny proces, związany z redukcją Ti4+ do Ti3+

to ubytek tlenu z powierzchni TiO2. Tego typu defekty powierzchniowe mogą powstawać
w wyniku wygrzewania TiO2 w warunkach próżni lub atmosfery redukcyjnej, tj. H2, CO
lub też poprzez bombardowanie wiązką elektronową, neutronami lub promieniami gamma.
Defekty powierzchniowe powstają również poprzez domieszkowanie TiO2 różnymi związ-
kami anionowymi, zawierającymi np. N, C, F, itp. Sposób preparatyki TiO2 oraz tempe-
ratura obróbki termicznej mają wpływ na lokalizację pułapkowanego ładunku [3].
W prezentowanych wynikach zredukowany tytan został otrzymany poprzez wygrzewa-

nie surowego materiału ditlenku tytanu w zakresie temperatur 300–700◦C w atmosferze
gazowego amoniaku. W zastosowanych warunkach preparatyki, w temp. powyżej 400◦C
zaobserwowano wbudowanie się azotu i powstanie centrów Ti3+. Przeprowadzane badania
powierzchni metodą XPS oraz FTIR wykazały, że azot częściowo wbudował się w strukturę
krystaliczną TiO2 w pozycję międzywęzłową, a częściowo zaadsorbował się na powierzchni
w postaci grup amonowych. W temp. powyżej 400◦C obecne grupy azotowe na powierzchni
TiO2 uległy desorpcji, a azot z pozycji międzywęzłowej uległ segregacji na powierzchnię,
co spowodowało powstanie centrów redukcyjnych Ti3+. Badania EPR wykazały obecność
Ti3+ w wygrzewanym materiale ditlenku tytanu. Największa ilość centrów magnetycznych
Ti3+ struktury anatazowej TiO2 była w próbce wygrzewanej w 600◦C, a w 700◦C powstały
zredukowane centra Ti3+, pochodzące od rutylu. Aktywność fotokatalityczna spreparowa-
nych materiałów testowana była pod wpływem światła widzialnego w reakcji konwersji
kwasu tereftalowego. Jako źródło światła została zastosowana lampa halogenowa z fil-
trem odcinającym UV, λ < 425 nm. W reakcji fotokatalitycznej kwas tereftalowy reaguje
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z powstałymi rodnikami hydroksylowymi i tworzy kwas 2-hydroksytereftalowy. W reak-
cji oznaczany był produkt konwersji fotokatalitycznej, tj. kwas 2-hydroksytereftalowy.
Jego stężenie oznaczano metodą spektroskopii fluorescencyjnej. Przeprowadzone testy fo-
tokatalityczne wykazały, że aktywność TiO2 wzrastała wraz ze wzrostem zawartości Ti3+

w próbkach, jednakże bardzo duży wzrost aktywności obserwowany był dla próbki wygrze-
wanej w 700◦C, która posiadała zredukowane centra Ti3+, pochodzące od rutylu. Chociaż
próbka otrzymana w 600◦C posiadała większą ilość centrów Ti3+, to obecność zredukowa-
nego rutylu w próbce wygrzewanej w 700◦C miała znaczny wpływ na wzrost aktywności
TiO2 w świetle widzialnym. Z przeprowadzonych badań można wnioskować, że obecność
zredukowanego rutylu powoduje znacznie większą aktywność TiO2 w świetle widzialnym
niż centra Ti3+, pochodzące od anatazu.
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Plan śródmieścia Szczecina z XIX wieku
Proweniencja z urbanistyką nowożytną:

Ateny, Barcelona, Berlin, Karlsruhe, Mediolan,
Paryż, Rzym, Wiedeń

P. Fiuk

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Historii i Teorii Architektury
Al. Piastów 50, 70–311 Szczecin

Szczecin należy do unikalnych miast w Polsce pod względem struktury przestrzennej
śródmiejskiej dzielnicy. Układ urbanistyczny Szczecina ukształtowany w kilku etapach
w II połowie XIX i na przełomie XIX/XX w. odzwierciedla proweniencję planowania
miast i założeń ogrodowych w nowożytnej Europie.
Sztuka kształtowania przestrzeni miast europejskich – powstała w barokowym Rzymie,

Karlsruhe, Paryżu, Berlinie, Mediolanie i Wiedniu i innych ośrodkach w XIX w. – reprezen-
towana jest w dawnej najważniejszej siedzibie Książąt Pomorskich przez monumentalną
i jednorodną strukturę urbanistyczną (nieporównywalną z innymi miastami Polski), która
powstała wokół Starego Miasta na niezabudowanym obszarze dawnej strefy ochrony fortu.
Szczecin zlokalizowany jest na przecięciu ważnych tras komunikacyjnych i szlaków

handlowych północnej części Europy (lądowych i wodnych), wpływając na pozycję mili-
tarną, koniunkturę gospodarczą uprzemysłowionego portowo-stoczniowego ośrodka. Trans-
graniczne położenie od stuleci określało wielokulturowość Szczecina, na którą zasadniczy
wpływ wywierały zmiany przynależności państwowej: kultury łużyckiej, grodu słowiań-
skiego jako centrum wczesnośredniowiecznego, wpływów Danii, Księstwa Pomorskiego –
po wygaśnięciu dynastii Gryfitów należącego do Szwecji, Prus i Niemiec, Francji oraz
Polski (Pomorze w państwie Polan w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego).
Szczecin położony w rejonie ujścia Odry do Morza Bałtyckiego, rozwijał się wyko-

rzystując potencjał akwenów wodnych (podobnie m.in. do Gdańska, Hamburga, Lubeki).
Architekturę Szczecina, nie tak okazałą jak w słynnych ośrodkach europejskich, charak-
teryzują cechy tożsame z miastami Europy Północnej odzwierciedlające uwarunkowania
przyrodniczo-geograficzne, cywilizacyjne i kulturowe – a także przynależność do związku
miast hanzeatyckich. Krajobraz architektoniczny Szczecina ukształtowany został – podob-
nie do uprzemysłowionych i rozrastających się miast europejskich – w okresie rewolucji
przemysłowej. Szczecin po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. poddany został dynamicznej
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rozbudowie jako portowe zaplecze stołecznego Berlina (połączenia kanałami i akwenem
Odry komunikowały przemysłową metropolię z największym wówczas portem na Bałtyku
i drugim pod względem wielkości, po Hamburgu, w Niemczech).
Unikalny (na międzynarodową skalę) charakter przestrzenny ukształtowano w Szcze-

cinie, realizując rozległe założenie przestrzenne śródmiejskiej dzielnicy oraz zindywiduali-
zowany i złożony układ kamienic czynszowych. Rozmierzenie w Szczecinie monumentalnej
siatki ulic i placów oraz realizacja kilkuset kamienic czynszowych oraz licznych gmachów
użyteczności publicznej o okresie, w przybliżeniu 20–30 lat, odzwierciedlała dynamikę
procesu rozwoju gospodarczego ważnego przemysłowego ośrodka Europy.
Układ urbanistyczny Szczecina stanowi kontynuację koncepcji rozbudowy miast eu-

ropejskich: przede wszystkim Paryża z okresu przebudowy Georgesa Haussmanna oraz
Berlina, Mediolanu i Wiednia z XIX w. Plan powiększającego się obszaru miasta w obec-
nej stolicy Pomorza Zachodniego wzorowany był na rozplanowaniu Berlina i Charlotten-
burga (wielkiej rozbudowie stolicy w kierunku zachodnim), projektowanym w 1862 r. przez
naczelnego architekta – Jamesa Hobrechta, który podobną funkcję piastował w Szczecinie.
Hobrecht w 1868 r. opracował plan urbanistycznego rozwoju Szczecina, posiadający wspól-
ne cechy z rozplanowaniem Berlina i Charlottenburga. W Szczecinie ukształtowany został
system prostokątnych kwartałów, przenikających się z układem promienistym, z gradacją
rozplanowania głównych alei i osi komunikacyjnych o mniejszym znaczeniu. W węzłowych
punktach wyznaczono place o indywidualnych kształcie i zróżnicowanej wielkości: owal-
nych, wielobocznych i prostokątnych; ukształtowano – na wzór Paryża i Berlina, dla
którego źródłem inspiracji była stolica Francji (zwyciężonej w wojnie 1870–1871 r., której
konsekwencją było zjednoczenie niemieckich państewek jako II Rzeszy Niemieckiej) –
charakterystyczną dla Szczecina oś „gwiaździstą” owalnych placów sprzężonych wzdłuż
głównego ciągu kompozycyjnego.
W szczecińskiej architekturze odzwierciedlone zostało przenikanie się wpływów artysty-

cznych na obszarze pograniczy odmiennych rejonów kulturowych, zdominowanych od
końca XVIII i w XIX stuleciu przez przynależność do Prus i II Rzeszy Niemieckiej.
Podobieństwa w rozplanowaniu Szczecina, do układu przestrzennego stolicy, w mieście
nad Odrą związane były z wpływami kompozycyjnōformalnymi architektury Berlina.
Berlińscy architekci opracowywali projekty m.in. szczecińskich realizacji gmachów pub-
licznych i domów handlowych i budynków mieszkalnych. Neostylowa i eklektyczna ar-
chitektura Szczecina z XIX i pocz. XX w. stanowi odzwierciedlenie przenikających się
na kontynencie wpływów formalno-kompozycyjnych epoki – schyłku klasycznych stylów
w epoce fin de siècle.
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Design Thinking in Architecture and Applied Design

K. Groń and A. Olczak

Silesian University of Technology, Department of Architecture
Akademicka 2a, 44–100 Gliwice, Poland

The need for the existence of modern products depends on many factors on which
individuals should potentially have influence. Do they have it?
The brands created in recent decades, products and services do not always allow people

(customers) to knowingly determine if they really are needed.
Typically, after a reflection on the need for a new product, there are several other

design alternatives and it is too late for analysis.
This is probably the price of human development. But is this the right way?
Technological improvement of visual and utilitarian (useful) quality of everyday objects

and services should be a modern mission for people in the context of the quality of life
but also the survival of the species.
The Design Thinking method was introduced into design processes so that much less

products would appear unnecessary for people.
The article is based on literature research and participant observation as part of the

postgraduate studies in Industrial Design and 3D Printing.
The article discusses several selected projects in the field of design and architecture

and presents selected student diploma theses written as part of postgraduate studies. The
students individually selected the subject matter of their diploma theses, using the Design
Thinking method.
Increasingly often we encounter the term Design Thinking in various areas of cre-

ative activity. However, it is not reserved exclusively for designers, graphic designers or
architects. The term is also found in the business vocabulary or in education.
What is Design Thinking?
Design Thinking is a method of creating innovative projects and services based on

a deep understanding of the design problem and the needs of users. It is also a method
of creative problem solving, a way of thinking and a way of working.
What are the benefits of using Design Thinking in design processes?
Using Design Thinking, we will create a product desired by users, responding to their

needs, technically feasible and economically justified.
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Fractals
Unvisible Landscapes

A. (Andreas) Guskos

Visual Arts Department, Academy of Art in Szczecin
Pl. Orła Białego 2, 70–562 Szczecin, Poland

The physical world is made of matter which can be perceived by our senses in the
human scale. By the power of nature or human skills matter can host information, for
example, in the DNA code in living organisms, in ideas on the memetic layer, or in
the products of technology and particularly in art designs. There is a huge part of the
world that is existing beyond matter, so it is unreachable for our perception. One of such
domains is mathematics. Mathematical objects, such as fractals, exist in a world beyond
time and physical space, but they can be brought to the real world by making them
available to human senses. In this project selected 3-dimensional fractal spaces are being
made physical by digital visualization, sonification and 3D printing methods.
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About the Influence of Games and Prime Numbers on
My Video Art

A. Marcinkowski

Academy of Art in Szczecin, Department of Visual Arts
Pl. Orła Białego 2, 70–562 Szczecin, Poland

The lecture will be about the influence of prime numbers and games on my work.
Starting from my early video work entitled Fluktus and ending with recent works related
to the algorithms of prime numbers.
The paper will present my observations regarding the relationship between the work of

art and the space in which it is displayed. Prime numbers have influenced many artists and
writers. The French composer Olivier Messiaen used prime numbers to create ametrical
music through “natural phenomena”. In the works such as La Nativité du Seigneur (1935)
and Quatre études de rythme (1949–50), he simultaneously employs motifs with lengths
given by different prime numbers to create unpredictable rhythms: the primes 41, 43, 47
and 53 appear in the third étude Neumes rythmiques. According to Messiaen this way
of composing was “inspired by the movements of nature, movements of free and unequal
durations” [1]. In his science fiction novel Contact, the scientist Carl Sagan suggested
that prime factorization could be used as a means of establishing two-dimensional image
planes in communications with aliens, an idea that he had first developed informally with
the American astronomer Frank Drake in 1975. [2] In the novel The Curious Incident
of the Dog in the Night-Time by Mark Haddon, the narrator arranges the sections of
the story by consecutive prime numbers as a way to convey the mental state of the main
protagonist, a mathematically gifted teen with Asperger syndrome. [3] Prime numbers are
used as a metaphor for loneliness and isolation in Paolo Giordano’s novel The Solitude of
Prime Numbers in which they are portrayed as “outsiders” among integers. [4]

References
[1] Hill P J Ed. 1995 The Messiaen companion. Portland, OR: Amadeus Press. Ex. 13.2 Messe
de la Pentecôte 1 ‘Entrée’

[2] Pomerance C 2004 Prime Numbers and the Search for Extraterrestrial Intelligence in Hayes D F
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[4] Schillinger L 2010 Counting on Each Other, Sunday Book Review
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Agregatorium As an Interactive Laboratory for
Creating Cultural Codes and Exchange of Ideas

T. Matusewicz

Poznan University of Technology Faculty of Architecture
Nieszawska 13 A, 61-021 Poznan, Poland

This article/lecture is an attempt to analyse a project and answer a question:

1. Agregatorium may be an important factor for culture-forming and expert meetings.
The underlying assumption of the Symposium is to search for new spiritus movens,
the criteria and reasons to plan, design and create artefacts, spaces and places by
analysing the phenomena that have been already studied extensively and evalu-
ated. The overriding criterion may be the role of space generated by the local code,
enabling the process of humanisation as visualised in art, spontaneous action and
openness to the potential recipient as well as interaction.

2. The Agregatorium exhibition programme covers the presentation of artistic atti-
tudes in the field of architecture, design, visual arts and urban planning as well as
interdisciplinary activities in the field of landscaping and education in the broad
sense.

3. The programme priority of the symposium and the exhibition is to bond, in the
course of shared exhibitions of works and achievements, the personalities of famous
architects, artists and designers, as well as the attitudes of young artists.

4. A visual and ideological confrontation can be attractive for the recipient, and become
a contribution to the discussions and meetings among theorists, artists, architects,
urban planners, as well as the audience involved.

5. At the European Agregatorium, we deal with cognitive processes resulting from the
principle of synergy and value.
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Reality in Real Time

J. Palka

Visual Arts Department Academy of Art in Szczecin
Pl. Orła Białego 2, 70–562 Szczecin, Poland

Rendering in three-dimensional graphics involves analyzing a three-dimensional model
of a given scene and creating a two-dimensional output image in the static form thereon,
which means visualization or animation – turning to a movie. It is, inter alia, reflec-
tions, shadows, refractions or atmospheric influences that are considered while rendering.
A classic way of rendering is a long and tedious process which, though offering plenty of
possibilities, is not completely devoid of restrictions. A much more beneficial technique
for acquiring 3D graphics is real-time rendering, which consists in generating images fast
enough to create the impression of smooth animation and guarantee interactive cooper-
ation of the application with the user. Due to the technological barriers, it has not been
possible to use it on a wider scale until now. With the premiere of modern RTX 20x0
graphics cards, it was possible to improve ray tracing – one of the rendering techniques.
Ray tracing, combined with real-time rendering, allows many things that seem impossible
in the standard rendering process. This technique has seemed ineffective so far, but today,
with the rapidly developing technology, we may ask ourselves whether it will revolutionize
the whole industry related to 3D graphics.
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Graphics. Camouflage. 1983–2018

M. Pawłowski

University of Arts in Poznan
Al. Marcinkowskiego 29, Poznan, Poland

Initially, the series of my graphics entitled Camouflage referred directly to the socio-
political reality and was sprouting from my emotional involvement in its complexity. It
was addressed directly to the modern man entangled in the basic social, political, moral
problems of his times.
Camouflage – here I treat masking as creating a curtain – an armor separating man

from the outside and at the same time creating personal space “close to the body” to
be with one’s own “ego”. The masking and dividing procedures used for this purpose:
transparent foil, dark glasses, darkness – were needed for me to create a plane of contact
between what is inside and what is outside. It was important for me to get the impression
of inaccessibility, to take away the opportunity to get to know the interiors of my protag-
onists, and by doing so, make the viewer reflect on his/her own “interior-exterior”. The
approach that tells us to ask questions, thus questioning even the verified truths is closer
to me than the one that dictates the need to find answers. . .
With the course of time, “Camouflage” has evolved towards a peculiar game between

the idea and the method, and the need to find maximum approximation of the idea and the
record. Juxtaposing a photographic description of reality and a very emotional drawing,
I was wondering what method is closer to my attitude. The method arising from the
mechanical way of seeing (with all the entailed consequences), or the method of finding
subjective reasons for the objective existence?
Nonetheless, the fundamental meaning of any such records is reduced to finding the

private in the public. The individual in the general. The temporary in the universal. The
subjective in the objective, and vice versa.
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Jak zważyć Ziemię

J. Rybicki

Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk

Centralną część wykładu stanowi opis jednego z najpiękniejszych w historii – moim
zdaniem – eksperymentów fizycznych, eksperyment Cavendisha z 1798 roku, doświadcze-
nia genialnie prostego i nadspodziewanie dokładnego. Wynik tego eksperymentu, wyzna-
czenie wartości stałej grawitacji, pozwolił określić masę Ziemi, a dalej, w trywialny już
sposób, masę Słońca i masę naszej galaktyki – Drogi Mlecznej. Dla wyznaczenia wspo-
mnianych mas potrzebna była jednak, oprócz samego wyniku eksperymentu Cavendisha,
uprzednia znajomość pewnych innych danych, jak wartość promienia Ziemi, odległości
Ziemia-Słońce, odległości Słońca od jądra Drogi Mlecznej. Sposoby pomiaru tych ostat-
nich będą również krótko przypomniane.
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Universal Fractal Geometry

M. Tyczka

Dom Kultury 13 Muz
Plac Żołnierza Polskiego 2, 70–551 Szczecin, Poland

“Symmetry is beautiful in science same as in art, but its slight distortion may be
intriguing, introducing something that gives a new expression to the idea of beauty” –
Prof. Grzegorz Wrochna, physicist.
In everyday life we are surrounded by symmetrical sequences of events as well as

processes showing a translation-like symmetry, some of which are the human breath,
heartbeat, repetition of days and nights, moon phases and seasons.
In his “Metaphysics” Aristotle wrote: “Beauty is based on discipline, symmetry and

clarity”. The classical theory of beauty which maintained that beauty consisted in sym-
metry, had dominated the theory of art for many centuries until the 17th century. In the
Euclidean geometry the concept of symmetry means a group of transformations (transla-
tions, reflections, rotations) which preserve the figure as a whole. Owing to the generally
understood mathematical experience we may now discover the basic laws exposing the na-
ture of matter, but also issues related to the quantum theory of gravity or processes which
proceeded in the initial phases of the universe. So far everything points to the concept
proposing that the original state of the universe was the state of Primary Symmetry [1].
This symmetry was broken for the first time with the Big Bang [1] which initiated the ex-
pansion of the universe and caused the symmetry-breaking states. Therefore, our current
universe is non-symmetrical, but it is still described by symmetrical natural laws. How
then can we reconcile the fact of the natural law symmetry with the near-universal lack
of symmetry in the universe? It may be stated that the source of symmetry breaks is the
space in which we exist [2].
The specific properties of space seem to be a foundation for physical, chemical and

biological evolution. At the quantum level these are the mechanisms of symmetry breaks
and the mutual coupling of coherent and incoherent states. Symmetry breaks may turn
out to be the first general rule which caused the arising of elementary particles, chemical
elements, stars, planets and humans as well. An analysis of the phenomena occurring in the
micro-scale world by experiments on elementary particles indicates that the examination
of the symmetry breaking process should let us gain more insight into the birth of the
universe. One of the youngest and at the same time most dynamically developing branches
of geometry is the geometry of fractals. It turns out that our reality is governed by
a peculiar order which is designated by a mysterious concept of fractals. Fractal-type
repetitiveness can be found in biological and atmospheric phenomena, such as neurological
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and circulatory systems of the human body, snowflakes, river estuaries, clouds, lightning
and even rocks. The fractals draw not only the attention of mathematicians but also of
representatives of natural sciences conducting their research on the complexity of nature.
The way in which the fractal characteristics are related to the repetitiveness found in the
universe, parallel universes or the properties of time is examined using simulations.
The dynamic development of fractal geometry and the related theory of chaos is owed

to the skyrocketing of computer techniques which have enabled the visualization of specific
structures constituting the results of the research process progress. The concept of a fractal
was introduced to mathematics in the 1970s by Benôıt Mandelbrot. who used computers
for visualization and made fractals the subject of vigorous research. The importance of this
field has been generated by its applications in various domains other than mathematics,
e.g. mobile phones are equipped with embedded fractal antennae. The exact sciences and
related issues are popularized also owing to fractals. The interest inspired by the fractal
theory led to its dynamic development which in turn gave rise to the geometry of fractals,
providing tools for the description of all living and non-living organisms as well as gaining
insight into the complex process of the birth of the universe. Fractal geometry included
also a universal tool for learning about the structure of our lungs, kidneys, blood veins
and nerves, but first of all it is a key to the most important code of all – our DNA.

References
[1] Heller M 1994 Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego (Cosmic adventures of a wiseman),
Cracow

[2] 1993 Natura boi się prożni (Nature is afraid of the void) in Wiedza i Życie 12 29
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Anthropos Metron – Man Is the Measure
of All Things

T. Wendland

Academy of Art in Szczecin
Pl. Orła Białego 2, 70–562 Szczecin, Poland

Protagoras placed the human person as a central point of reference in the measure and
evaluation of everything. Man would be the criterion of truth for himself. It would mean
a total relativism of courts. The subjective truth is at odds with the logos of the world.
Even if we examine the truth from our subjective center of the universe, the horizon of
events separates us as observers from the events. Anything that goes beyond the horizon
of events from the observer’s side disappears. The boundary of knowledge is the speed
of light, beyond which time and space cease to exist. Art reaches beyond consciousness
through the image, as a visual fact, beyond the measure that is a human being.

Figure 1. Screenshot from the work Black Light in Negev by Tomasz Wendland
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