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EKOinnowatorzy
Ogólnopolski konkurs na najciekawsze inicjatywy
z zakresu energetyki i ochrony środowiska

Ogólnopolski konkurs na najciekawsze inicjatywy z zakresu energetyki i ochrony
środowiska EKOinnowatorzy kierowany był do studentów kół naukowych, realizujących
innowacyjne projekty, które w przyszłości mogą znacząco oddziaływać na wybrane obszary
sektora energetycznego i środowisko. Do udziału w konkursie mógł zostać zgłoszony dowolny
projekt, który jest obecnie realizowany lub którego realizacja została zakończona w ciągu
ostatniego roku. Oceniając nadesłane zgłoszenia, Komisja Konkursowa oceniała ogólny opis
projektu, a także jego innowacyjność i oryginalność, wpływ na środowisko przyrodnicze,
możliwości komercjalizacji oraz dotychczasowe osiągnięcia zespołu realizującego (wszystkie
te elementy zostały opisywane przez studentów w formularzu zgłoszeniowym). Spośród
wszystkich otrzymanych zgłoszeń, 10 najlepszych projektów zostało zakwalifikowanych
do dalszych etapów konkursu.

W drugim etapie konkursu internauci mogli zapoznać się z filmami prezentującymi
poszczególne projekty, a następnie oddać głos na wybrany przez siebie projekt. Filmy zostały
przygotowane przez zespoły i opublikowane zostały na stronie internetowej konkursu. Projekt,
który otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, został dodatkowo
wyróżniony podczas Gali Finałowej.

Kolejny etap konkursu obejmował szkolenia z zakresu energetyki, środowiska i aspektów
biznesowych. Dziewięć szkoleń (w postaci prezentacji oraz filmów szkoleniowych) zostało
udostępnionych uczestnikom konkursu za pośrednictwem Centrum e-Learningu Instytutu
Zrównoważonej Energetyki. Podsumowaniem szkoleń był test wiedzy. Również w tym
przypadku, specjalne wyróżnienie konkursowe zostało przewidziane dla zespołu, który uzyskał
w teście największą liczbę punktów.

Zwieńczeniem konkursu była Uroczysta Gala Finałowa, która odbyła się na Kopcu
Kościuszki – unikatowym miejscu na mapie Krakowa i Małopolski, które w 2017 r. zostało
ustanowione Pomnikiem Historii. Podczas Gali każdy z zespołów w trakcie 10-minutowej
prezentacji przedstawił realizowany przez siebie projekt, a następnie odpowiadał na pytania
publicznościi Jury. W składzie Jury znaleźli się specjaliści z zakresu szeroko rozumianej
energetyki i środowiska, reprezentujący organizatora konkursu, jak i otoczenie biznesowe:
dr inż. Tomasz Mirowski, dr inż. Paweł Gajda, mgr inż. Kamila Rzepka (Instytut Zrównoważonej
Energetyki), dr inż. Marta Dendys (MDConsul�ng), mgr inż. Paweł Kula (MAT Usługi
Informatyczne) oraz mgr inż. Bartosz Puchałka (Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL).
Gala prowadzona była przez Krzysztofa Sornka i Wojciecha Goryla – przedstawicieli Instytutu
Zrównoważonej Energetyki.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji i naradzie, biorąc pod uwagę zarówno oceny
prezentacji na Gali Finałowej, jak i wyniki wcześniejszych etapów, Jury wyłoniło zwycięzców
tegorocznej edycji konkursu EKOinnowaorzy. W kategorii Energia 1. miejsce zdobył projekt
obejmujący budowę motocykla elektrycznego – LEM Thunder V2 (Koło Naukowe Pojazdów
i Robotów Mobilnych z Politechniki Wrocławskiej), a w kategorii Środowisko – projekt PWr
Diving Crew – autonomiczny dron podwodny (Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik”
z Politechniki Wrocławskiej). Zwycięzcy otrzymali nagrody główne – vouchery na zakup narzędzi
oraz sprzętu elektrycznego, elektronicznego i komputerowego. Dodatkowo, wyróżnienia
za największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym oraz za najlepszy wynik testu wiedzy
zdobyły odpowiednio Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik” oraz Studenckie Koło
Naukowe PolSl Racing z Politechniki Śląskiej. Wyróżnione zespoły otrzymały jako nagrodę
dodatkową zestawy mierników elektronicznych.

Poza aspektem rywalizacji, Gala Finałowa konkursu EKOinnowatorzy stanowiła przestrzeń
dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy finalistami. W imieniu Organizatora oraz
Jury gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu realizacji niezwykle ciekawych projektów.
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej!

EKOinnowatorzy
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Instytut Zrównoważonej Energetyki Patroni honorowi i medialni
Organizator konkursu EKOinnowatorzy Partnerzy konkursu EKOinnowatorzy

Instytut Zrównoważonej Energetyki (IZE) jest organizacją non-profit działającą
w obszarach związanych z szeroko rozumianą energetyką i ochroną środowiska. Działalność
Instytutu obejmuje swoim zasięgiem inicjatywy lokalne (Kraków, Małopolska), ogólnopolskie
oraz międzynarodowe.

Najważniejsze działania Instytutu Zrównoważonej Energetyki:

• organizacja międzynarodowych konferencji naukowych: Interna�onal Conference on the
Sustainable Energy and Environmental Development (SEED) oraz Interna�onal Conference
on the Clean Environment and Energy Research (CEER),

• działalność wydawnicza,

• edukacja energetyczna i ekologiczna,

• organizacja szkoleń, warsztatów i eventów różnego typu,

• działalność naukowo-badawcza.

Po dalsze szczegóły zapraszamy na naszą stronę: www.ize.org.pl.

Współfinansowanie:

Patroni honorowi: Partnerstwo:

Patroni medialni:

Instytut
Zrównoważonej Energetyki
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Projekt Hydrosystem - budowa sieci małych elektrowni wodnych
5. miejsce w kategorii Środowisko

Projekt Grzyby owadobójcze jako ekologiczny sposób zwalczania
owadów i jako źródło biologicznie aktywnych związków

4. miejsce w kategorii Środowisko

Projekt AGH Solar Boat
3. miejsce w kategorii Środowisko

Projekt AGH Solar Plane
2. miejsce w kategorii Środowisko

ProjektMotocykl elektryczny MC-01e „Elektra”
Wyróżnienie za największą liczbę punktów w teście wiedzy

Projekt PWr Diving Crew - autonomiczny dron podwodny
1. miejsce w kategorii Środowisko

Klasyfikacja końcowa
Kategoria Środowisko

1. PWr Diving Crew - autonomiczny dron podwodny
Koło Naukowe Automatyków i Robotyków „Robocik”
Politechnika Wrocławska

2. Samolot solarny AGH Solar Plane
Studenckie Koło Naukowe AGH Solar Plane
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. AGH Solar Boat
Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4. Grzyby owadobójcze jako ekologiczny sposób zwalczania owadów i jako źródło
biologicznie aktywnych związków
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Bio-Top
Politechnika Wrocławska

5. Hydrosystem - sieć małych elektrowni wodnych
Hydrosystem
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
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Projekt HydRocket
5. miejsce w kategorii Energia

ProjektMotocykl elektryczny MC-01e „Elektra”
4. miejsce w kategorii Energia

Projekt Samochód elektryczny pozyskujący energię ze Słońca
2. miejsce w kategorii Energia

Projekt E-Moto AGH
3. miejsce w kategorii Energia

Projekt PWr Diving Crew - autonomiczny dron podwodny
Wyróżnienie za największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym

Projekt LEM Thunder V2
1. miejsce w kategorii Energia

Klasyfikacja końcowa
Kategoria Energia

1. LEM Thunder V2
Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych
Politechnika Wrocławska

2. Samochód elektryczny pozyskujące energię ze Słońca
PUT Solar Dynamics
Politechnika Poznańska

3. E-Moto AGH
Koło Naukowe Mechaników, Koło Naukowe Hydrogenium, Koło Naukowe Spectrum
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4. Motocykl elektryczny MC-01e „Elektra”
Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing
Politechnika Śląska

5. HydRocket
Koło Naukowe EcoTech Team
Politechnika Gdańska



Opis projektów

studenckich



AGH Solar Boat
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AGH Solar Boat
Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

AGH Solar Boat to projekt poświęcony budowie innowacyjnej łodzi wyścigowej
wykorzystującej w 100% odnawialną energię słoneczną.

Geneza projektu sięga 2015 roku, gdy członkowie Studenckiego Koła Naukowego
Eko-Energia oraz Akademickiego Klubu Żeglarskiego postanowili połączyć pasję do żeglarstwa
z wiedzą o odnawialnych źródłach energii i wspólnymi siłami zbudować łódź solarną. Wizją
towarzyszącą budowie łodzi solarnej było przeniesienie idei elektromobilności z przemysłu
samochodowego w obszar transportu morskiego. Aktualnie projekt łączy studentów
z 10 różnych wydziałów, dzięki czemu możliwe jest połączenie wiedzy z wielu różnych obszarów.
Tak duża interdyscyplinarność projektu wymaga zaangażowania członków z wiedzą elektryczną,
mechaniczną, materiałową, jak i z zakresu zarządzania.

Podczas budowy łodzi wykorzystano ultralekkie i wytrzymałe materiały kompozytowe
(włókna węglowe) oraz zaawansowane algorytmy sterowania. W celu zapewnienia
energetycznej samowystarczalności, łódź wyposażona została w moduły fotowoltaiczne,
co sprawia, że jest elektryczną jednostką pływającą o praktycznie nieograniczonym zasięgu.
Jednymi z najbardziej istotnych, a zarazem unikatowych elementów łodzi są hydroskrzydła
umożliwiające wyniesienie kadłuba ponad taflę wody.

Zespół AGH Solar Boat udział w licznych międzynarodowych zawodach łodzi solarnych,
w tym m.in. Monaco Solar & Energy Boat Challenge, Solar Sport One w Holandii oraz Solarboot
Rega�a der TH Wildau w Niemczech. Podczas najbardziej pres�żowych zawodówMonaco Solar
& Energy Boat Challenge, zespół AGH Solar Boat, jako jedyny reprezentant Polski, uplasował się
na 3. miejscu podium.
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E-Moto AGH

Skomercjalizowanie łodzi napędzanych energią słoneczną może być odpowiedzią
na współczesne problemy zanieczyszczenia wód. Źródła zanieczyszczeń mogą być wszelakie.
Największym problemem są morskie okręty transportowe, jednakże należy zwrócić uwagę
również na formę wykorzystania wód śródlądowych. Obecnie zdecydowana większość łodzi
zasilana jest energią pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych. Ma to szeroki negatywny wpływ
nie tylko na stan jakości wód i naturalne ekosystemy, ale również na ludzi. Użytkowanie łodzi
zasilanej energią słoneczną umożliwia redukcję śladu węglowego, a dodatkowo ograniczenie
hałasu generowanego przez typowe jednostki spalinowe. Już teraz sprawdziłaby się w „strefach
ciszy” na polskich jeziorach.

strona www:

www.aghsolarboat.pl

e-mail:

aghsolarboa�eam@gmail.com
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E-Moto AGH to Zespół Studentów Akademii Górniczo - Hutniczej, którego celem jest
budowa i udoskonalanie elektrycznych motocykli przeznaczonych do jazdy w terenie. Zespół
stawia przed sobą zadanie ukazania zalet alternatywnych źródeł energii, ale także podniesienie
kompetencji oczekiwanych przez pracodawców wśród studentów oraz pokazanie, że możliwe
jest połączenie nauki oraz dobrej zabawy.

Projekt E-Moto AGH jest koordynowany przez Studenckie Koło Naukowe Mechaników
z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, które zajmuje się konstrukcją i układem
napędowym motocykla oraz częścią mechaniczną. Dodatkowo, projekt jest wspierany przez
Studenckie Koło Naukowe Hydrogenium z Wydziału Energetyki i Paliw, które odpowiada
za układ zasilania, a także Koło Naukowe Spectrum z Wydziału Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji, które zajmuje się dedykowanym oprogramowaniem i komunikacją
bezprzewodową.

Zespół składa się z ponad 60 osób i podzielony jest na 6 sekcji:

• Zasilanie - zaopatruje motocykle w energię elektryczną zmagazynowaną w akumulatorach
Li-ion. Do obowiązków sekcji należy między innymi: dobór ogniw, projektowanie pakietu
i połączeń elektrycznych wraz z układem ładowania i BMS oraz projektowanie obudowy
baterii;

• Smart Systems - to sekcja odpowiedzialna za zaprojektowanie i stworzenie zintegrowanego
systemu, w skład którego wchodzi m.in. wirtualna deska rozdzielcza, aplikacja mobilna (która
pozwala na bezprzewodową komunikację z motocyklem) czy aplikacja webowa (dzięki której
można analizować parametry motocykla);

E-Moto AGH
Koła Naukowe Mechaników, Hydrogenium oraz Spectrum

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
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Grzyby owadobójcze

strona www:

www.emoto.agh.edu.pl

e-mail:

emoto@agh.edu.pl

• Mechanicy - zajmują się obliczeniami opisującymi ruch motocykla, dostosowaniem
geometrii zarówno ramy, jak i całej konstrukcji oraz sprawdzeniem poprawności projektów
poprzez wykonywanie symulacji MES;

• Elektrycy - projektują i wykonują instalacje elektryczne odpowiedzialne za przesył energii
z baterii. Odpowiadają również za sterowanie silnikiem oraz kontrolę mniejszych
odbiorników, w tym oświetlenia;

• Druk 3D i Kompozyty - zajmuje się designem motocykli i tworzeniem owiewek motocykla
z włókna węglowego oraz projektowaniem i wykonywaniem obudowy na elementy
elektroniczne w technologiach przyrostowych. Dodatkowo sekcja ta zajmuje się budową
wielkogabarytowej drukarki 3D oraz urządzeń przydatnych przy produkcji kompozytów;

• Marke�ng - zajmuje się wszelako pojętą promocją projektu, organizacją wyjazdów
na wydarzenia motoryzacyjne oraz jest odpowiedzialny za skompletowanie dokumentacji
technicznej pojazdów, rozliczanie zamówień i faktur, publikowaniee zdjęć, filmów oraz
wydarzeń za pomocą środków masowej komunikacji.
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Grzyby owadobójcze jako ekologiczny sposób zwalczania owadów i jako źródło
biologicznie aktywnych związków to projekt skupiający się na wybranych aspektach związanych
z hodowlą oraz pozyskaniem wartościowych substancji z grzybów owadobójczych. Ze względu
na dość poważne braki w obecnej wiedzy na temat grzybów entomopatogenicznych oraz ich
niezbyt dobrze zbadany potencjał, projekt podzielony jest na takie etapy jak optymalizacja
warunków hodowli tych mikroorganizmów z nakierowaniem na najefektywniejszą produkcję
interesujących związków, analiza otrzymanych metabolitów oraz testy ich aktywności
na komórkach roślinnych, zwierzęcych, ludzkich i nowotworowych, a także badanie aktywności
antybiotycznej i bakteriostatycznej. Wśród testów aktywności, poruszone zostanie również
zagadnienie przebiegu infekcji w ciele owada, jak i wpływ produkowanych metabolitów
na owady modelowe takie jak Galleria mellonella czy Drosophila melanogaster. Substancje
naturalne otrzymywane z organizmów żywych są świetną alternatywą dla środków
chemicznych, co w świetle wzrastającej populacji ludzkiej oraz degradacji środowiska
naturalnego stanowi nieopisaną wartość.

Środki owadobójcze na bazie grzybów w dalszym ciągu są nowością na rynku: w Europie
dostępnych jest zaledwie pięć preparatów bazujących na tej technologii (na polskim rynku
funkcjonują jedynie te sprowadzane zza granicy), a w porównaniu z komercyjnie stosowanymi
chemicznymi insektycydami stanowią zamiennik przyjazny dla ekosystemu oraz zdrowia
ludzkiego.

Najnowsze badania potwierdzają również działanie antynowotworowe, które
w przyszłości mogłoby zrewolucjonizować rynek farmaceutyczny i wspomóc osoby cierpiące
na choroby nowotworowe. Niektóre z obecnie opisanych związków wykazują również
aktywność antybakteryjną oraz antybiotyczną, co również może przyczynić się do rozwoju

Grzyby owadobójcze
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Bio-Top

Politechnika Wrocławska
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HydRocket

strona www:

www.facebook.com/knsbbiotop

e-mail:

biotop@pwr.edu.pl

przemysłu farmaceutycznego, który dzisiaj boryka się z problemem nabywania przez bakterie
chorobotwórcze oporności na stosowane komercyjnie antybiotyki. Wprowadzenie
otrzymywanych tą drogą substancji o działaniu bakteriobójczym ma szansę przyczynić się
do obniżenia ryzyka zakażenia w szpitalach.

Projekt ma ogromny potencjał nie tylko naukowy, ale również komercyjny. Oprócz
możliwości uzupełnienia istotnych luk w dostępnej wiedzy dotyczącej grzybów owadobójczych,
ich produkty wykazują znaczące możliwości praktycznego zastosowania w takich gałęziach
przemysłu jak rolnictwo, farmacja czy medycyna.

Do największych osiągnięć Koła Naukowego Studentów Biotechnologii Bio-Top można
zaliczyć Konferencję Naukową Technologii Chemicznej oraz Biotechnologii KonTech,
współorganizowaną z kołami naukowymi ChemiTech i Kiwon, działającymi przy Politechnice
Wrocławskiej. Członkowie koła biorą również udział w corocznych Ogólnopolskich Dniach
Biotechnologii, które organizowane są we współpracy z wrocławskim Uniwersytetem
Przyrodniczym oraz UniwersytetemWrocławskim.
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Koło naukowe Politechniki Gdańskiej pierwsze kroki z technologią wodorową rozpoczęło
w 2014 roku pod nazwą Eco Car PG. Jako zespół dwunastu przyszłych inżynierów Zespół
konstruuje ultralekkie pojazdy napędzane wodorem, starając się z roku na rok ulepszać oraz
promować ten innowacyjny rodzaj komunikacji lądowej.

Dotychczas powstały trzy pojazdy, ale planowana jest już kolejna, czwarta wersja.
Najnowszy pojazd nosi nazwę HydRocket. Jest to trójkołowiec o samonośnej konstrukcji i masie
własnej wynoszącej zalednie 26 kg, który rozpędza się do prędkości około 35 km/h. Napędzany
jest silnikiem elektrycznym o mocy 200 W, który energię czerpie z ogniwa paliwowego
zmieniającego wodór w prąd, dając jako produkt uboczny wyłącznie wodę. Pojazd został
zaprojektowany w taki sposób, aby możliwie ograniczyć wszelkie straty, w tym straty związane
z oporami toczenia oraz oporami aerodynamicznymi. Do budowy pojazdu wykorzystano
najnowsze technologie (takie jak druk 3D) oraz materiały najwyższej klasy (np. ultralekkie stopy
aluminium, tytan).

Każdego roku Zespół bierze udział w międzynarodowych zawodach Shell Eco-Marathon -
największym na świecie poligonie doświadczalnym ekologicznych pojazdów prototypowych.
Historia tych zawodów sięga lat 30. XX wieku. Przez ostatnie lata, europejska edycja zawodów
odbywała się na ulicach ważnych ośrodków miejskich, takich jak Londyn czy Ro�erdam.
W zawodach riorą udział zespoły z całego świata, konkurując w dwóch głównych kategoriach:
Urban i Prototype, które z kolei dzielą się na klasy w zależności od rodzaju wykorzystywanego
źródła energii:
• silniki o spalaniu wewnętrznym (ICE);
• silniki elektryczne zasilane akumulatorami;
• silniki elektryczne zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi.

HydRocket
Koło Naukowe EcoTech Team

Politechnika Gdańska
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strona www:

www.ecotechteam.pl

e-mail:

kontakt@ecotechteam.pl

Podczas zawodów pojazd musi pokonać wymaganą liczbę okrążeń w określonym czasie
(zależnie od toru). W trakcie przejazdu mierzone jest zużycie energii elektrycznej (dla kategorii
pojazdów zasilanych akumulatorami) lub przepływ paliwa na drodze ze zbiornika do układu
napędowego (dla pozostałych kategorii) i na tej podstawie obliczana jest wydajność pojazdów.

W 2018 roku Zespół zajął 5. miejsce w klasyfikacji europejskiej w klasie Prototype,
uzyskując wynik 399,6 km/m3 wodoru, co odpowiada przejechaniu 400 km na 0.326 l benzyny!
Zespół pobił też rekord Polski w najmniejszym zużyciu wodoru na danym dystansie.

Hydrosystem - budowa
sieci małych elektrowni

wodnych
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Niniejszy projekt próbuje być odpowiedzią na problem stale rosnącego zapotrzebowania
na energię elektryczną. Jego celem jest przedstawienie potencjału małych elektrowni wodnych
w Polsce oraz rozwiązań, które pozwoliłyby na ich otwarcie.

Projekt poświęcony jest stworzeniu gotowego zespołu małej turbiny wodnej, możliwej
do zastosowania w rozmaitych miejscach i warunkach, tak by umożliwić szerokiej skali
użytkowników wykorzystywanie energii wody do własnych potrzeb, uwzględniając jak
najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne. Głównymi założeniami projektu jest
przedstawienie potencjału i popularyzacji małych elektrowni wodnych (MEW), których
powstanie jest możliwe w rzekach o wartkim nurcie (bez spiętrzania wody) oraz w miejscach
niewykorzystywanych obecnie spiętrzeń wodnych, a których wiele znajduje się w Polsce.
Projekt przedstawia również konstrukcję małej turbiny wodnej, której montaż i eksploatacja
będzie możliwie jak najprostsza, tak by w jak najkrótszym czasie zapewnić możliwość czerpania
jak największej ilości energii elektrycznej ze źródeł wodnych.

Głównym skutkiem projektu ma być powstanie gotowego produktu małej turbiny wodnej
i generatora elektrycznego, umożliwiającej montaż i zaadaptowanie w rozmaitych miejscach
i warunkach oraz jego szeroka komercjalizacja.

W okresie międzywojennym na terenie ówczesnej Polski szacunkowo określa się,
że występowało ok. 25 tys. piętrzeń wodnych oraz ok. 8100 obiektów jak młyny, czy tartaki,
które wykorzystywały energię piętrzonej wody. Wiele z nich przetrwało do dziś, lecz w wyniku
przemian gospodarczych obiekty te stoją niewykorzystywane. Stanowią one idealne miejsca
na budowę i rozwój małych elektrowni.

Hydrosystem - budowa sieci
małych elektrowni wodnych

Hydrosystem
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
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HydRocketLEM Thunder V2

Projekt uwzględnia także fakt, konieczności budowy w Polsce zbiorników retencyjnych
na przestrzeni najbliższych lat, które stanowiłyby dobrą bazę pod budowę małych elektrowni
wodnych.

Obecnie w Polsce działa 750 małych elektrowni wodnych, wykorzystujących jedynie 19%
potencjału hydrologicznego kraju. Budowa i rozwój małych elektrowni wodnych umożliwiłaby
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym oraz dywersyfikację
i decentralizację źródeł energii. Spowoduje również zagospodarowanie zapomnianych obecnie,
ciekawych architektonicznie budynków hydrologicznych, będących niegdyś centralnymi
ośrodkami zakładów produkcyjnych. Rewitalizacja takich ośrodków, może poprawić także
sytuację ekonomiczną regionu, a co za tym idzie rozwój lokalnej społeczności, szczególnie
na terenach mniejszych miast, bardzo często odbiegających technologicznie od większych
ośrodków.

e-mail:

stanleyzys@gmail.com
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LEM Thunder V2 to własnoręcznie zbudowany motocykl elektryczny dedykowany dla osób
pragnących spróbować swoich sił na najtrudniejszym rajdzie enduro na świecie (Rajd Dakar)
i nie tylko. Motocykle crossowe kojarzone są zazwyczaj z dyscypliną sportową, ale motocykl
Thunder V2 to także propozycja dla instytucji państwowych takich jak: straż graniczna (strzegąca
granicy na terenach leśnych i górzystych) czy też straż parków narodowych (posiadająca pod
opieką ogromne tereny leśne, w których silniki spalinowe nie są akceptowane). Jednoślad jest
przeznaczony też do dróg asfaltowych, wymaga jedynie zmiany opon. To klasyfikuje
go do użytku w każdych warunkach.

Projektowanie motocykla Thunder V2 zostało ustawione na bardzo wysokim poziomie,
a członkowie Zespołu musieli wymyślić nowe i bardziej profesjonalne rozwiązania, co wymagało
wielogodzinnych szkoleń, nauki oraz poświęceń. Setki godzin spędzonych w garażu, gdzie
powstawał projekt, dały niesamowite efekty - Thunder V2 posiada samodzielnie
zaprojektowaną i zaimplementowaną baterię wraz z autorskim systemem chłodzenia, który
poprawia wydajność, a więc wpływa na większy zasięg motocykla. Zasięg ten wynosi około
godziny jazdy w terenie.

Dzięki tym i wielu innym pomysłom, projekt LEM Thunder V2 może zrewolucjonizować
świat motoryzacji i nie tylko. Elektryczny motocykl jest czymś więcej - pozwala uświadamiać
społeczeństwo o potrzebie rozwoju nowych technologii, które zastąpią spalinowe pojazdy, dając
oddech dla całego środowiska, a przede wszystkim dla ludzi. Jest to szczególnie ważne
w czasach, gdzie problemy związane z zanieczyszczeniami powietrza coraz bardziej dotykają
społeczeństwo. Czas zrewolucjonizować świat i całe środowisko, uwolnić je od kłopotów, które
sami na co dzień tworzą ludzie!

LEM Thunder V2
Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych

Politechnika Wrocławska
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HydRocket

strona www:

www.facebook.com/LEMWroclaw

e-mail:

mich.kurkiewicz@gmail.com Motocykl elektryczny
MC-01e „Elektra”

Zespół LEM Wrocław, składający się z ambitnych studentów, zdobył dotychczas szereg
nagród, zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Jednymi z najważniejszych
zawodów, w których Zespół brał udział z sukcesami, to SmartMoto Challenge. Są to pres�żowe,
międzynarodowe zawodymotocykli elektrycznych, w których rywalizują ze sobą przedstawiciele
europejskich uczelni. Nieprzerwanie od 2013 roku konstrukcje przedstawiane przez Zespół
zdobywają czołowe miejsca w tych zawodach. W 2019 roku motocykl Thunder V2 wygrał
w kategorii „Najlepszy design” oraz zdobył trzykrotnie dugie miejsce w klasyfikacji generalnej,
konkurencjach dynamicznych oraz konkurencjach statycznych. Dotychczas Zespół zdobył łącznie
dziewięć złotych, pięć srebrnych oraz dwa brązowe medale.
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Projekt zakładał budowę motocykla elektrycznego w celu udziału nim w zawodach
Wrocław SmartMoto Challenge. Motocykl elektryczny skonstruował specjalnie powołany
do tego podzespół SKN PolSl Racing, PolSl eRacing.

Budowa motocykla elektrycznego „Elektra” jest pierwszym krokiem SKN PolSl Racing
w kierunku budowy pojazdów elektrycznych. Projekt wpisuje się w szeroko rozumianą
elektromobilność, pozwalając studentom na zagłębienie się w tę tematykę w praktyce.

Pierwszym etapem realizacji projektu była wycena motocykla i pozyskanie finansowania.
Dzięki wsparciu uczelni i sponsorów możliwe było rozpoczęcie budowy.

Kolejny krok to finalizacja części projektowej. Było to szerokie zagadnienie, ponieważ
konstruktorzy musieli pomyśleć o wszystkim od konstrukcji ramy, przez układ zawieszenia,
po projekt instalacji elektrycznej. Za wygląd motocykla odpowiedzialny był student wydziału
architektury. Po zakończeniu projektowania nadszedł czas na wytwarzanie. W międzyczasie
testowane oraz konfigurowane były komponenty elektryczne motocykla, tj. silnik elektryczny
wraz ze sterownikiem. Kluczowe było jednak pospawanie ramy oraz złożenie zawieszenia.
Następnie zamontowane zostało poszycie oraz układ napędowy wraz z instalacjami
elektrycznymi 48 V i 12 V. Po przetestowaniu poprawności działania układów napędowego oraz
elektrycznych, „Elektra” zyskała skórzaną kanapę, a jej poszycie, które powstało na drukarkach
3D, zostało oklejone w barwy Politechniki Śląskiej oraz PolSl eRacing.

Całość projektowa oraz budowa trwała 4 miesiące. Gotowy motocykl wziął udział
w zawodach Wrocław SmartMoto Challenge, gdzie nie pozostawił szans swoim konkurentom,

Motocykl elektryczny MC-01e
„Elektra”

Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing
Politechnika Śląska
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HydRocket

PWr Diving Crew -
autonomiczny dron

podwodny

wygrywając klasyfikację generalną w kategorii do 8 kW oraz zdobył nagrodę za najlepszy Smart
System („Elektra” jest wyposażona w systemy telemetrii, system informujący kierowcę
o parametrach motocykla <w tym jego lokalizacji, stanie naładowania baterii, zasięgu,
prędkości> oraz system akwizycji danych). Był to bardzo udany debiut dla SKN PolSl Racing
w budowie pojazdu elektrycznego, które wcześniej znane było wyłącznie z budowy spalinowych
bolidów Formula Student.

PolSl eRacing „Elektra” jest crossowymmotocyklem elektrycznym z możliwością konwersji
na supermoto. Moc silnika wynosi obecnie 10 kW, a w pełni naładowana bateria pozwala
na 1,5 godziny wyczynowej jazdy terenowej. Motocykl rozpędza się do 100 km/h w około 5 s,
a jego prędkość maksymalna została ustalona na 110 km/h.

strona www:

www.racing.polsl.pl

e-mail:

racing@racing.polsl.pl
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Stworzone przez Zespół rozwiązanie to autonomiczny robot podwodny, który dzięki
zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji jest w stanie wykonywać określone zadania.
Zaprojektowana konstrukcja umożliwia zanurzenie jej na głębokość 100 m. Istnieje możliwość
rozszerzenia funkcjonalności robota poprzez zamocowanie na korpusie manipulatora o trzech
stopniach swobody oraz wyrzutni torped. Dzięki ramieniu manipulatora pojazd podwodny
oprócz obserwacji środowiska, może wykonywać dodatkowo czynności manipulacyjne.

Robot wyposażony jest w system wizyjny (4 kamery) oraz zespół czujników (hydrofony,
czujniki głębokości, sonar, czujnik do nawigacji inercyjnej IMU), dzięki czemu odbiera sygnały
z otaczającego go środowiska. Zastosowanie sieci neuronowych i sztucznej inteligencji
umożliwia robotowi wykonywanie zadań w pełni autonomicznie, bez operatora.
Po wprowadzeniu go do wody sam potrafi odnaleźć się w zbiorniku wodnym.

Autonomiczne pojazdy podwodne dają ludziom ogromne możliwości na poznanie
najbardziej tajemniczej części naszej planety, czyli wód oceanów. Stosując takie pojazdy istnieje
możliwość docierania do miejsc, do których wcześniej nie było takiej możliwości. Stosując
roboty typu AUV można badać m.in. dna wód, analizować środowisko, rejestrować jego zmiany,
obserwować topnienie lodowców, powierzchnie podlodowcowe itp.

Naukowcy dopiero zaczynają stosować drony podwodne do celów poznawczych.W bliskiej
przyszłości, dzięki tym pojazdom, będzie istniała możliwość rozszerzania wiedzy człowieka

PWr Diving Crew
- autonomiczny
dron podwodny

Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik”
Politechnika Wrocławska
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HydRocket

Samochód elektryczny
pozyskujący energię

ze Słońca

strona www:

www.robocik.pwr.edu.pl

e-mail:

robocikb9@gmail.com

dotyczącej zmian klimatycznych . Pojazdy te również są w stanie wspierać akcje ratownicze
odbywające się na wodzie. Dzięki nimmożliwe jest lokalizowanie topiących się ludzi, dostawanie
się do miejsc niedostępnych lub niebezpiecznych bez narażania życia ludzi. W przypadku
skomplikowanych akcji ratunkowych, możliwe jest zastosowanie całej grupy takich pojazdów
współpracujących ze sobą. Z tym zadaniem Zespół miał do czynienia podczas zawodów ERL
we Włoszech. Innymi ciekawymi możliwościami, jakie dają takie pojazdy, jest obserwowanie
dziedzictwa kulturowego, które znalazło się pod wodą. Autonomiczną łódź podwodną można
wykorzystać również do neutralizacji min np. po II wojnie światowej, chemikaliów oraz innych
zanieczyszczeń, które znalazły się w wodzie w wyniku wypadku czy awarii. Również
zastosowanie takiego pojazdu odciąża człowieka w ciężkich i niebezpiecznych pracach, jak
budowanie konstrukcji podwodnych, inspekcja i ich monitoring.
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PUT Solar Dynamics to projekt ambitnych i pełnych pasji studentów z Politechniki
Poznańskiej, którzy mają wspólny cel budowy samochodu solarnego. Pomysł samochodu
powstał w głowie jednego ze studentów kilka lat temu, który w 2016 roku wygrał konkurs
na ogólnouczelniany projekt koncepcji samochodu solarnego.

Celem projektu jest promowanie odnawialnych źródeł energii oraz nauki i innowacyjnych
technologii. Promując projekt, Zespół wskazuje nie tylko na problemy inżynierskie, w których
studenci mierzą się z nietuzinkowymi wyzwaniami w celu uzyskania najwyższej sprawności
energetycznej, ale również wskazują na kwes�ę pochodzenia energii, w której starają się
minimalizować ślad węglowy.

W ramach działalności koła w ostatnim roku projekt zebrał łącznie 350 tys. zł w formie
materiałów konstrukcyjnych i pieniężnej, co stanowi 70% kosztów budowy samochodu.
W przedsięwzięciu jest zaangażowanych trzydziestu studentów z 10 kierunków inżynierskich.
Strukturalnie Zespół jest podzielony na cztery działy (podwozie, nadwozie, elektryczny,
marke�ng), które stanowią koherentną całość.

Tworzony pojazd będzie dwuosobowym samochodem, którego masa będzie wynosiła
około 500 kg, a w jego wnętrzu znajdzie się pełna funkcjonalność z perspektywy kierowcy
i pasażera. Dach zostanie pokryty monokrystalicznymi panelami o powierzchni 5 m2. Karoseria
samochodu została wykonana z kompozytu włókna węglowego i żywicy epoksydowej, dzięki
której uzyskana zostanie wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia. Takie rozwiązania są
stosowane w samochodach wyścigowych na najwyższym szczeblu.

Samochód elektryczny
pozyskujący energię ze Słońca

PUT Solar Dynamics
Politechnika Poznańska
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HydRocket
Samolot solarny
AGH Solar Plane

Poza działalnością inżynierską członkowie Zespołu prowadzili wykład otwarty „Ekonomia
dla inżyniera”, który został podzielony na cztery części. W części „Taki mamy klimat” omawiane
były problemy związane z gospodarowaniem paliw kopalnych i konsekwencji ich
eksploatowania.

W 2020 roku Zespól planuje wziąć udział w konkursie American Solar Challenge, gdzie
stworzony samochód będzie poddany licznym testom statycznym i dynamicznym.

strona www:

www.putsolardynamics.pl

e-mail:

putsolardynamictechniczni@gmail.com
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AGH Solar Plane jest pierwszym i jedynym studenckim kołem naukowym w Polsce, które
za cel obrało sobie skonstruowanie w pełni autonomicznego bezzałogowego samolotu
napędzanego energią słoneczną. Nie tylko źródło energii stanowi o innowacyjności projektu,
ale również wykorzystane w nim technologie - począwszy od materiałów konstrukcyjnych
i sposobu wytwarzania części po skomplikowane systemy elektroniczne, łączności i kontroli.

Konstruowanie samolotu pod kątem lotów wytrzymałościowych, tzw. endurance flights,
wymaga szczególnej optymalizacji parametrów. Stworzony model, z wykorzystaniem energii
pozyskanej z promieniowania słonecznego - będzie mógł przebywać w powietrzu zarówno
w dzień, jak i w nocy. W najbliższym czasie planowany jest przelot gotowym samolotem wzdłuż
wschodniej granicy Polski oraz udział w Międzynarodowych Zawodach Bezzałogowych Statków
Powietrznych TÜBİTAK w Turcji.

Kluczowym założeniem projektu jest harmonia budowanego samolotu ze środowiskiem.
Dlatego też w konstrukcji modelu wykorzystany jest ekologiczny system zasilania - jako źródło
energii służą ogniwa fotowoltaiczne umieszczone na skrzydłach samolotu. Specjalnie
zaprojektowane panele pozwalają na uzyskanie dobrych osiągów aerodynamicznych,
a konstrukcja wykonana z wysoce wytrzymałego i zarazem lekkiegomateriału, jakim jest włókno
węglowe, zapewnia trwałość konstrukcji. Rozpiętość skrzydeł finalnego modelu ma wynosić
ok. 6 m, a waga blisko 5 kg.

Jednym z głównych problemów inżynieryjnych, z którym przyszło zmierzyć się zespołowi,
było stworzenie układu zarządzania energią. W przypadku dostatecznego nasłonecznienia silniki
napędowe oraz pokładowa elektronika zasilane bęą bezpośrednio z ogniw fotowoltaicznych,

Samolot solarny
AGH Solar Plane
Studenckie Koło Naukowe AGH Solar Plane

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
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strona www:

www.solarplane.agh.edu.pl

e-mail:

solarplane@agh.edu.pl Samolot solarny
AGH Solar Plane

nadmiar wygenerowanej energii zostanie natomiast zmagazynowany w akumulatorach litowo-
jonowych. W przypadku niewystarczającego promieniowania słonecznego, niedobór energii
uzupełniany będzie z wykorzystaniem naładowanych akumulatorów.

Bardzo ważnym aspektem jest również zapewnienie bezpieczeństwa lotu, a więc pełnej
kontroli nad statkiem powietrznym. Z tego powodu samolot wyposażono w systemy
komunikacji lotniczej, a podstawowymi z nich są system kontroli samolotu, system
telemetryczny, system FPV, połączenie GPS.

Samolot bezzałogowy, który może unosić się w powietrzu przez wiele godzin, może być
zastosowany podczas patrolowania lasów pod kątem wykrywania pożarów. Co więcej, może
grać istotną rolę w misjach poszukiwawczych i ratunkowych, gdzie konwencjonalne metody
zawiodą. Innymi formami użycia samolotu solarnego w praktyce mogą być: patrolowanie linii
energetycznych, wyznaczanie poziomu zanieczyszczenia powietrza czy system informacji
terenowej GEO-MAP.
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