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1. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Podstawa wykonania i zawartość merytoryczna opracowania
Niniejsza opinia została opracowana w MRW Projekt Serwis na zlecenie katowickiego oddziału
Stowarzyszenia Architektów Polskich
Opracowanie sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Opinia zawiera wstępne ustalenia przydatności podłoża planowanej przebudowy, wskazuje kategorię geotechniczną obiektu budowlanego oraz opisuje metodykę badań polowych i laboratoryjnych,
ich wyniki i metodykę interpretacji. W konsekwencji określa model geologiczny podłoża podzielony
na warstwy geotechniczne wraz z zestawieniem wyprowadzonych wartości parametrów dla każdej
z warstw.

1.2. Wykaz związanych norm, przepisów i literatury oraz materiałów archiwalnych
1] Eurokod 7, PN-EN 1997 – Projektowanie geotechniczne.
2] PN-81/B-03020, Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli.
3] PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obciążeń jednostkowych.
4] Projekt zmiany PN-81/B-03020, Geotechnika – Projektowanie posadowień bezpośrednich.
5] PN-88/B-04481, Grunty budowlane – Badania próbek gruntu.
6] PN-B-02479/1998, Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne.
7] Z. Wiłun – Zarys geotechniki, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1997 r.
9]

Materiały przekazane przez Zleceniodawcę.

2. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
Teren badań zlokalizowany jest w województwie śląskim, w granicach miasta Chorzowa, w obrębie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka. Dokładną lokalizację terenu badań przedstawiono na mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej, stanowiących załączniki
nr 1 i 2 niniejszej opinii.
W otoczeniu terenu dominuje zieleń pakowa i leśna z licznymi alejkami. Na południowy-wschód
od obiektów znajduje zespół zbiorników wodnych, odbierający wody opadowe z wyżej położonych
rejonów parku, w tym z okolic planetarium. Planetarium ulokowane zostało na wzniesieniu o wysokości 319 – 320 m npm. Zbocza wzgórza zostały złagodzone i wyprofilowane w trakcie budowy
obiektu.
Pod względem fizyko-geograficznym teren należy do Wyżyny Śląskiej. Hydrologicznie teren należy do zlewni Wisły.
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3. METODYKA BADAŃ TERENOWYCH I OBLICZEŃ WYNIKÓW
3.1. Prace geodezyjne
Punkty badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do obiektów topograficznych widocznych w terenie. W celu określenia wysokości terenu w miejscach otworów wykonano pomiary urządzeniem GPS.

3.2. Badania terenowe
W celu określenia przydatności podłoża dla potrzeb planowanej koncepcji oraz dla określenia
warunków wodnych w nim panujących wykonano pięć otworów badawczych, o głębokościach 6,0 m
każdy i łącznym metrażu 30,0 mb. Lokalizację otworów ustalono z uwzględnieniem prawidłowego
rozpoznania podłoża oraz dostępności miejsc badawczych.
Wiercenia na bieżąco profilowano. Po zakończeniu wierceń i wykonaniu obserwacji hydrogeologicznych otwory zlikwidowano urobkiem zgodnie z kolejnością przewierconych warstw. Prace
wiertnicze wykonano wiertnicą Dodge W04H pod dozorem mgr inż. Romualda Chrysta.

3.3. Metodyka obliczeń i prace kameralne
Wartości parametrów geotechnicznych wyprowadzono z wykorzystaniem ogólnie przyjętych i akceptowanych zależności korelacyjnych [2] przyjmując za parametr wiodący dla gruntów niespoistych
stopień zagęszczenia ID, a dla gruntów spoistych stopień plastyczności IL. Wartości parametrów
przewodnich wyprowadzono metodą ostrożnego szacowania w oparciu o obserwacje dokonane
w terenie i doświadczenia porównywalne.

4. WYNIKI BADAŃ
4.1. Warunki wodne
W podłożu projektowanego obiektu, do zbadanej głębokości maksymalnej 6,0 m, nie stwierdzono
obecności poziomu wodonośnego. Badania prowadzono w okresie bez opadów. W trakcie i po opadach atmosferycznych warunki wodne mogą ulec zmianie. Woda opadowa infiltruje w przepuszczalne i słabo przepuszczalne warstwy nasypów, częściowo spływając powierzchniowo ze wzniesienia.
Migrując w podłoże woda jest zatrzymywana na stropie nieprzepuszczalnych zwietrzelin skał karbońskich i spływa po ich stropie w kierunku zgodnym z jego nachyleniem. Równocześnie część migrujących wód ulega zawieszeniu lub okresowemu zatrzymaniu na warstwach nasypów
o niższej przepuszczalności. Powyższą sytuację potwierdzają obserwacje poczynione w trakcie badań. Na kontaktach gruntów o zróżnicowanej przepuszczalności obserwowano sączenia wód
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z wcześniejszych opadów. W okresach długotrwałych i/lub intensywnych opadów atmosferycznych
w podłożu mogą się pojawiać okresowe, nawodnione warstwy wodonośne.
W piwnicach obiektów planetarium gromadzi się woda, która jest odpompowywana. Przypuszczalne
powody podtapiania piwnic mogą wynikać z różnych czynników np.:
−

posadowienia obiektów w obrębie gruntów o niskiej przepuszczalności,

−

braku drenażu opaskowego wokół obiektów,

−

przytkanego, niedrożnego wylotu istniejącego drenażu,

−

źle działającego drenażu lub uszczelnionej nawierzchni w obszarze działania drenażu i infiltracja wód pod fundamenty poza jego zasięgiem.

−

uszkodzenia rynien lub niesprawnego działania kanalizacji deszczowej.

Występujące w podłożu grunty są zróżnicowane pod względem przepuszczalności. Orientacyjne
wartości współczynników filtracji dla poszczególnych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w poniższej tabeli. Wartości współczynników zaczerpnięto z danych literaturowych.

Współczynnik filtracji k

Symbol warstwy

Charakter filtracji

IIb

zależny od spękań

-

IIa - KWg(I/i-c), Ia - KWg(I/i-c//wk)

nieprzepuszczalne

< 1,00x10

Ib - n(Gp//G)

półprzepuszczalne

1,00x10 – 1,00x10

Ia - n(Pg), n(Pg//Ps+p-c), n((Π),

słabo przepuszczalne

1,00x10 – 1,00x10

Ia - n(Ps+w-c+wk) n(Ps+pc//Pg),

dobrze przepuszczalne

1,00x10 – 1,00x10

Ia - n(Po)

b. dobrze przepuszczalne

> 1,00x10

[m/s]
-8

-6

-8

-5

-6

-3

-4

-3

4.2. Geologiczny model podłoża
Zasadnicze podłoże terenu stanowią skały karbonu górnego piętra westfalu, a ściślej warstwy
rudzkie wykształcone w postaci iłołupków z pokładami węgla, a przypowierzchniowo ich zwietrzelin
(warstwy IIa i IIb). Bezpośrednio na utworach karbonu, na skarpach wzgórza, leżą warstwy współczesnych nasypów wykonanych głównie z gruntów rodzimych.
Ze względu na genezę i zróżnicowanie parametrów fizyko-mechanicznych, grunty występujące
w podłożu podzielono na następujące warstwy:

warstwa Ia
Obejmuje przypowierzchniowo występujące nasypy złożone głównie z gruntów rodzimych - piasków, piasków gliniastych, pyłów, iłów, pospółek i ich mieszanin. Nasypy spoiste są w stanie
twardoplastycznym lub zwartym. Przydatność tych gruntów jako podłoża fundamentów jest
prawdopodobna, jednak należy ją potwierdzić odpowiednimi, specjalistycznymi badaniami terenowymi i laboratoryjnymi.
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warstwa Ib
To nieprzydatne nasypy - plastyczne lub z domieszką substancji organicznych. Powinny zostać
usunięte z podłoża obiektów budowlanych.

warstwa IIa
Zaliczono do niej zwarte zwietrzeliny skał karbońskich, wykształcone w postaci iłów na pograniczu iłołupków miejscami przewarstwianych węglem kamiennym i glin pylastych zwięzłych,
o wyprowadzonym stopniu plastyczności IL=0,00.
Są to grunty średnio nośne i średnio lub głębiej mało ściśliwe, przydatne jako bezpośrednie
podłoże fundamentów. Grunty są wrażliwe na zawilgocenie i przemarzanie.

warstwa IIb
Obejmuje twardoplastyczne pyły o wyprowadzonym stopniu plastyczności IL=0,15.
Są to grunty nośne i średnio ściśliwe, przydatne jako bezpośrednie podłoże fundamentów większości obiektów budowlanych. Ze względu na głębokość występowania ich wpływ na warunki
posadowienia planowanych obiektów jest akcesoryczny.

Geologiczny model podłoża został przedstawiony w sposób graficzny na kartach otworów badawczych (Zał. nr 3).

5. PRZYDATNOŚĆ PODŁOŻA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA ORAZ
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przydatność podłoża do planowanej rozbudowy jest ściśle zależna od dwóch czynników: warunków geologiczno-górniczych oraz przydatności nasypów warstwy Ia.
Warunki geologiczno-górnicze powinny zostać ustalone w oparciu o informacje znajdujące się
w archiwum WUG. Niemniej teren nie uległ znaczącemu obniżeniu. Zarówno na mapach archiwalnych jak i współczesnych wysokość wzgórza wynosi 319-320 m npm.
Przydatność nasypów warstwy Ia jest prawdopodobna, jednak do etapu dokładnej ich kontroli proponuje się zakładać konieczność wymiany podłoża lub posadowienia pośredniego planowanych
obiektów. Podłoże istniejących obiektów wymaga odwodnienia.
Uwzględniając rodzaj projektowanych obiektów, stwierdzone warunki gruntowo-wodne
oraz nie wykluczoną potrzebę wzmocnienia podłoża w miejscach gdzie nastąpi taka konieczność, proponuje się, by inwestycję zaliczyć do:
− II kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych jeśli warunki geologicznogórnicze będą korzystne.
− III kategorii geotechnicznej w przypadku wpływu warunków geologiczno-górniczych na
bezpośrednie podłoża obiektów.
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6. WNIOSKI I ZALECENIA
1)

Obiekty istniejące zostały posadowione bezpośrednio w obrębie zwietrzelin/skał karbońskich
warstw IIa i IIb I/lub na nasypie warstw I zbudowanym głównie z mieszanin gruntów rodzimych.
Laterana rozbudowa obiektów będzie się wiązała z koniecznością ich posadowienia w miejscach
występowania podłoża nasypowego. Budowlana geneza nasypów warstwy Ia wskazuje na potencjalną przydatność podłoża do celów budowlanych.

2)

Nasypowe podłoże warstwy Ia wymaga dodatkowych badań nośności i ściśliwości w zakresie
sondowań statycznych i dynamicznych, obciążeń płytami, próbnych obciążeń płytą wielkogabarytową etc. Część badań będzie możliwa dopiero po odkryciu podłoża, w wykopach.

3)

W przypadku uzyskania negatywnych wyników w/w badań podłoże będzie wymagało wzmocnienia lub posadowienie będzie możliwe z zastosowaniem metod pośrednich np. pali CFA, kolumn
żwirowo-piaskowych etc.

4)

W zależności od warunków geologiczno-górniczych obiekty mogą wymagać wzmocnienia na okoliczność zagrożenia szkodami wywołanymi stanem głębszego podłoża. Analiza map archiwalnych
(Shhwientochlowitz, Messtischblatt 5779, 1:25 000, 1929 r.), map współczesnych i wyników
obecnych pomiarów wskazuje na brak znaczących różnic w wysokościach powierzchni terenu
w rejonie przedmiotowych obiektów w okresie od końca trzeciej dekady XX wieku do dni dzisiejszych. Najbliższe ślady działalności górniczej widoczne na mapie archiwalnej znajdują się w odległości c. a 400 m na południowy-zachód i c. a. 550 m w kierunku zbiorników wodnych obiektu
Przystań, na zachód od planetarium.

5)

Szacunkowe, wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw
podłoża podano w załączniku nr 5.
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PLANETARIUM – ŚLĄSKI PARK NAUKI
Koncepcja wyposażenia

Chorzów, Al. Planetarium 4, marzec 2016 r.

Planetarium Śląskie – Park Nauki
wyposażenie - koncepcja
Niemal od początków istnienia Planetarium, popularyzowana była w tej placówce astronomia,
sejsmologia i meteorologia. Idea Parku Nauki przy Planetarium Śląskim opiera się nadal na tych
trzech filarach. W zamyśle chodzi o popularyzację nauki w dziedzinie astronomii, sejsmologii i
meteorologii w sposób bardziej atrakcyjny, innowacyjny i niespotykany dotąd w innych podobnych
placówkach. Całość ekspozycji moglibyśmy nazwać „Ziemia we Wszechświecie”. Zaczynamy
bowiem od wnętrza Ziemi, jej budowy i własności (sejsmologia), poprzez atmosferę i zjawiska w
niej występujące (meteorologia), do dalekiego kosmosu, w który Ziemia jest zanurzona
(astronomia).
Wstęp. W nowej sali ekspozycyjnej centralne miejsce zajmuje stara aparatura planetarium. Wokół
rozstawione są urządzenia do prezentacji sejsmologii, meteorologii i astronomii.
Hall główny starego budynku Planetarium. Na samym środku wisi podwieszony na wysokości około
2 m od podłogi ekran-kula.
1. Aparatura Planetarium (stara) - umieszczona w środku sali lub w szczególny sposób
wyeksponowana. Można ściany wokół wykorzystać do sporadycznych projekcji. Jeśli sala będzie
miała kolisty kształt, to wewnątrz takiej rotundy można wyświetlać pas zodiakalny i ruchy planet.
Wymiary aparatury: 4,1 m długość, 1,9 m szerokość i 5m wysokość. Trzeba zostawić więcej
miejsca np. koło o średnicy 5 metrów zaopatrzone w barierkę uniemożliwiającą dosięgnięcie do
części aparatury i jej uszkodzenie.
2. Ekran kulisty o średnicy 1,8 m. Na ekranie wyświetlane będą powierzchnie Ziemi, Księżyca,
Słońca i planet Układu Słonecznego. Może być wyświetlana powierzchnia Ziemi z
ukształtowaniem dna morskiego, bez wody. Może być wyświetlany stan pogody na Ziemi lub jej
zmiany w przyspieszonym tempie widziane z satelity.

I. Sejsmologia
3. Przekrój Ziemi – fragment kuli (może być połówka) o średnicy 1,8 m. Widoczne są wszystkie
warstwy naszej planety: jądro sztywne, jądro płynne, płaszcz wewnętrzny, płaszcz zewnętrzny,
astenosfera i skorupa. Widoczne są kominy gorąca, kanały wulkanów aż do powierzchni. Przekrój
prezentuje budowę wnętrza Ziemi i pozwala wyjaśnić źródła wstrząsów oraz sposoby propagacji fal
sejsmicznych w poszczególnych warstwach Ziemi.
4. Platforma do wstrząsów – platforma o rozmiarach 4x4 m, umieszczona na sprężynach,
wprawiana w ruch drgający za pomocą siłownika (jakiego? Elektrycznego, hydraulicznego?). Na
platformę może wejść jednorazowo 10 osób. Do platformy przymocowane są poręcze do
przytrzymania się przez zwiedzających. Stoi tam też kredens np.z kieliszkami. Całość umieszczona
jest w boksie z białymi ścianami, na których wyświetlana jest magnituda w źródle (epicentrum)
oraz odległość od epicentrum dając pojęcie o Intensywności drgań. Obraz miasta również
wyświetlany na ścianach boksu, które przy pewnej wartości magnitudy ulega destrukcji (zgodnie ze
skalą Mercallego – skalą Intensywności). Nagłośnienie daje dodatkowy efekt - odpowiednie
odgłosy walących się murów.

5. Model ośrodka sprężystego do demonstracji fal – kulki lub sześciany o niewielkiej masie
połączone sprężynami (lub gumkami lub elastomerami) , tworzące ośrodek sprężysty przenoszący
wszystkie rodzaje fal. Okres drgań pojedynczego elementu około 0,05 - 0,1 s. Szybkość
rozchodzenia fal musi być taka aby fale były uchwytne dla wzroku człowieka. Będą to podstawowe
fale, jakie rozchodzą się w poszczególnych warstwach Ziemi: poprzeczne, podłużne, a także fale
Rayleigh`a i Lova.
6. Sejsmografy Wiecherta i SK-58 1. Zabytkowe sejsmografy Wiecherta, pochodzące z przełomu XIX i XX wieku, będące na
wyposażeniu stacji sejsmologicznej Planetarium Śląskiego – sprawne ale nie pracujące już od
kilkunastu lat, a jedynie wykorzystywane dla celów dydaktycznych. Należy je umieścić w
gablotach szklanych i uruchamiać jedynie dla celów dydaktycznych dla zwiedzających Planetarium
osób.
2. Sejsmografy elektrodynamiczne SK-58 należy ustawić na przygotowanym fundamencie
związanym z płytą podłogową sali ekspozycyjnej – dla lepszego przenoszenia drgań. Uruchomione
i podłączone do komputera z dużym wyświetlaczem, pokazującym bieżący wykres wstrząsów w
hali wystawowej, pochodzący m.in. od przebywających tam i spacerujących ludzi.
3. Duży ekran, podłączony do pracujących sejsmografów w stacji, prezentujący aktualne wstrząsy
sejsmiczne z Regionu.
6a. Pomiary sejsmologiczne - geofon
II. Meteorologia
7. Zjawiska pogodowe –kolumna ze szkła z możliwością regulacji warunków panujących
wewnątrz dla uzyskania mgły, chmury, deszczu lub śniegu (najtrudniejsze ze stanowisk). Kolumna
ze szkła lub poliwęglanu o wysokości około 18 m. Cylinder powinien mieć około 0,8 m do 1 m
średnicę. Ścianki podwójne z ogrzewanym powietrzem między nimi dla zapobiegania zaparowania
ścianek cylindra od wewnątrz (technologia znana w zamrażarkach pionowych w marketach tzw.
witrynach – klient musi widzieć towar). Podwójne ścianki są także ważnym elementem
bezpieczeństwa, w razie gdyby wewnętrzny cylinder nie wytrzymał zmiany ciśnienia i temperatury.
Podwójne ścianki dadzą także lepszą izolację warunków panujący wewnątrz cylindra od otoczenia.
Całość powinna się składać z segmentów maksymalnie 3 metrowych. Od spodu wlot powietrza z
wysokowydajnej sprężarki (najlepiej z innego cylindra z ruchomym tłokiem, ukrytej pod podłogą)
oraz wlot zimnego powietrza z wydajnej chłodziarki. Od góry cylindra wiele wlotów z dozowników
– zasiewaczy. Do cylindra zdalnie można przez dozowniki wstrzyknąć aerozole dla wytworzenia
mgły i chmury, lub jodek srebra, sprężony propan czy sprężony dwutlenek węgla dla zasiania
chmury by zmusić ją do opadu atmosferycznego. Procesy atmosferyczne powinny odbywać się
automatycznie w pętli, sterowane przez komputer. Najpierw cylinder jest przejrzysty – odpowiada
atmosferze pozbawionej chmur. Później pojawia się mgła, która unosi się do góry cylindra – to
powstająca chmura wznosząca się w wyższe warstwy atmosfery, gdzie powietrze jest chłodniejsze.
Tam następuje kondensacja kropelek wody (na skutek zasiania chmury) lub krystalizacja
kryształków lodu i widzowie obserwują opad w postaci śniegu lub wody jeśli kryształki po drodze
ulegną stopieniu – zależy to od temperatury niższych warstw powietrza. Potem cylinder zostaje
oczyszczony i proces rozpoczyna się od nowa. Można także przygotować opcję z wyssaniem
powietrza w dolej części cylindra z jednoczesnym uzupełnianiem z dyszy w górnej części –
wówczas powstanie wir symulujący mini tornado lub trąbę powietrzną. Można też kierunek wiru
odwrócić, zasysając powietrze zawarte w cylindrze w jego górnej części. (należy wykonać testy –
przy jakich warunkach panujących w cylindrze, pożądane zjawiska występują w sposób najbardziej
spektakularny). Sprawdzić koszty eksploatacji np. ile jodku srebra, sprężonego propanu itp. będzie
trzeba zużyć w ciągu roku.

8. Piorun – kolumna przezroczysta z drobną siatką Faraday`a od wewnętrznej strony kolumny.
Generator wysokiego napięcia ( Marxa, Tesli lub Van der Graffa), wyzwala co pewien czas
wyładowanie elektryczne wewnątrz kolumny. Widać piękną iskrę elektryczną i słychać
przerażający trzask. Trzask iskry można podrasować przez system nagłaśniający. Iskra ma robić
wrażenie. Od wykonawcy zażądać gwarancji bezpieczeństwa w użytkowaniu (certyfikacja
bezpieczeństwa). Izolować osoby z rozrusznikami serca.
9. Pokój z klimatem gorącym – dwa kontenery połączone śluzą, oraz dwoma zewnętrznymi
śluzami dla wprowadzania i wyprowadzania ludzi bez znacznej zmiany warunków panujących w
środku. Pokój powinien jednorazowo pomieścić około 10 osób. Kontener częściowo przeszklony z
temperaturą utrzymywaną na poziomie 35 stopni w obu częściach lecz z wilgotnością na poziomie
30% w pierwszej części i wilgotnością 100% w drugiej części. Zwiedzający wchodzą do pierwszej
części (pierwszego kontenera) i mają okazję doznać gorącego klimatu ale suchego, pustynnego.
Doznanie po kilku minutach jest nawet przyjemne. Następnie przechodzą do kontenera z identyczną
temperaturą 35 stopni, ale dużą wilgotnością. Znajdą się w klimacie równikowym wilgotnym,
przypominającym klimat równikowego lasu deszczowego. Zwiedzający będą mogli porównać
odczucia występujące w takiej samej temperaturze przy różnej wilgotności.
Potrzebny będzie wydajny nawilżacz i system ogrzewania, oraz wymiany powietrza z rekuperacją.
10. Pokój z klimatem zimnym – dwa kontenery połączone śluzą, oraz dwoma śluzami
zewnętrznymi - jak w pokoju gorącym. Kontenery częściowo przeszklone z temperaturą minus 15
stopni i wilgotnością na poziomie 20%. w pierwszym, oraz temperaturze minus 15 stopni i
wilgotnością około 100% w drugim. Po wejściu ludzi do pierwszego kontenera, przez pierwsze
kilka minut klimat pozostaje bez zmian i mimo niskiej temperatury jest całkiem znośnie. Potem
ludzie przechodzą do drugiej części z dużą wilgotnością i niewielkim ruchem powietrza –
wentylatory mają symulować słaby wiatr. Wilgoć powoduje odczucie temperatury na znacznie
niższym poziomie niż rzeczywiste.
Takie doświadczenie pozwoli zwiedzającym dokonać porównania klimatu zimnego, suchego
(wschodnia Syberia) z klimatem antarktycznym wilgotnym. Przebywanie ludzi w kontenerach
należy ograniczyć do kilku (max 10) min.
(uwaga – przygotować warunki bezpieczeństwa – zasięgnąć opinii lekarzy, przy jakich
schorzeniach wyklucza się udział w takim eksperymencie).
11. Grenn Box – stanowisko z kamerą, zielonym tłem i systemem do prezentacji pogody. Jeden ze
zwiedzających staje na tle zielonego sukna i prezentuje pogodę np. w Polsce lub Europie. Nie widzi
mapy za sobą - ma tylko podgląd na bocznym monitorze. Reszta ogląda „prezentera” na dużym
ekranie i widzi go na tle mapy – komputer do obrazu z kamery podkłada odpowiednie tło.
12. Historia pomiarów meteorologicznych – rozstawione z opisami przyrządy meteorologiczne,
prezentujące pomiary stanu atmosfery od najstarszych znanych przyrządów po całkiem
współczesne. Termometry rtęciowe i współczesne czujniki temperatury: D1820 i oporowe
(platynowe). Od starych wiatromierzy Wilda, poprzez anemorumbometry różnych epok, aż po
współczesne urządzenia dopplerowskie. Od historycznych barometrów rtęciowych, po współczesne
czujniki cyfrowe. Pluwiografy z różnych epok, termohigrografy i inne samopisy, aktynometry i
heliografy. Urządzenia do pomiaru widzialności, albedometry itd.
III. Astronomia
13. Projekcja astronomiczna 3D (BOX-3D) – zamknięty, walcowaty pokój na około 10 osób z
projekcją 3D. Widzowie przed wejściem otrzymują okulary 3D, aktywne. W środku projekcja 3D
dotycząca Układu Słonecznego (około 4 min) i Drogi Mlecznej (też około 4 min). Program może
być w jakiś sposób interaktywny - można podejść do „zawieszonej w powietrzu” planety lub jądra

Galaktyki. Widzowie mają mieć wrażenie, że „brodzą” w gwiazdach Galaktyki, która obraca się i
jest zawieszona około 1 m nad podłogą. Podobnie Układ Słoneczny – planety krążą we wnętrzu
boxu-3D zawieszone nad podłogą, zaś w centrum znajduje się Słońce. Widoczna jest jego struktura
i zjawiska na powierzchni: granulacja, protuberancje, plamy i pochodnie.
14. Lot w kosmos przy pomocy technologii VR-E – W tym miejscu będzie można przenieść ludzi
na pokład statku kosmicznego. Każdy zwiedzający będzie mógł przenieść się w świat
rzeczywistości wirtualnej. Chcielibyśmy odwzorować prawdziwy kokpit wahadłowca, a nie
jakiegoś wymyślonego statku kosmicznego. Innymi słowy ludzie wezmą udział w przeżyciu
polegającym na starcie wahadłowca, dokowaniu do ISS ( międzynarodowej stacji kosmicznej), oraz
bezpiecznym wejściu w atmosferę ziemi, wraz z lądowaniem na przylądku Canaveral. Kokpit
zostanie odwzorowany ze zdjęć, oraz filmów dostępnych w internecie. Cała atrakcja będzie
odbywać się w specjalnej do tego celu wyznaczonej strefie, w której znajdować się będzie
platforma hydrauliczna z dziesięcioma miejscami siedzącymi.
Krótki opis: Uczestnicy siadają wygodnie w fotelach oraz zakładają urządzenia na głowę. Ze
względów higienicznych każdy otrzyma jednorazowy czepek z nadrukiem: Logo Planetarium i
Województwa. Gdy wszyscy użytkownicy założą gogle,operator uruchomi aplikację. Platforma
uniesie się, a każda z osób znajdujących się na platformie od tej chwili będzie widziała wszystko z
perspektywy kosmonauty. Wjazd windą z innymi kosmonautami, szybki spacer do rakiety i zajęcie
miejsca pilota. Wszystko oczywiście znacznie przyśpieszone. Uczestnicy będą mieli chwilę, aby się
porozglądać po kokpicie, zobaczyć pracę innych kosmonautów, aż w końcu rozpocznie się końcowe
odliczanie. Po odliczaniu start. Cała platforma szarpnie ludźmi w tył, aby poczuli że cały prom się
uwolnił i teraz rozpoczyna się start. Cała platforma się trzęsie, dostarczając olbrzymich przeżyć
uczestnikom. Normalnie start wahadłowca to ok. jedna godzina od uruchomienia silników, w
naszym przypadku skrócimy ten czas do kilku minut. Kolejne kilka minut to przeżycia polegające
na unoszących się przedmiotach, które będą mogli praktycznie dotknąć dzięki urządzeniu
leapmotion, które czyta ruchy naszych rąk i odwzorowuje je w wirtualnej rzeczywistości.
Wahadłowiec zadokuje do ISS, a przez okna będzie można podziwiać naszą planetę. Po kilku
minutach wahadłowiec odłączy się od ISS i rozpocznie się procedura deorbitacji i wejścia w
atmosferę. W czasie tych operacji platforma będzie odpowiednio poruszać się aby uczestnicy
wczuli się w rolę astronautów i odczuwali to samo. Całość skrócimy oczywiście aż do podejścia
końcowego, gdzie będziemy widzieć zbliżającą się ziemię i końcowe przyziemienie.
15. Modele teleskopów – przezroczyste tubusy z prawdziwą optyką: Luneta Galileusza, luneta
Keplera, teleskop Newtona i teleskop Cassegraina. Dwa refraktory (soczewkowe) i dwa teleskopy
(zwierciadlane) Działanie optyki astronomicznej będzie pokazane przez prawdziwą wiązkę światła
biegnącą w każdym teleskopie. Mogą to być lasery we mgle wywołanej dymarką lub bardzo jasne
kolimatory by bieg promienia było można bez problemu śledzić.
Jeden teleskop z nieprzezroczystym tubusem, przez który można będzie popatrzeć na umieszczony
po drugiej stronie hali podświetlony niewielki ekran z gwiazdami – ekran powinien być mały,
szczegóły niewidoczne gołym okiem ale doskonale widoczne w teleskopie.
16. Demonstracja działania instrumentów astronomicznych – deszczownica o rozmiarach 1x1m
w dużym akwarium. Woda na całej powierzchni deszczownicy spływa jednakowo (z każdej dziurki
taki sam strumień). Woda symbolizuje równoległy strumień światła pochodzący od odległych
obiektów astronomicznych, padający na Ziemię. Zwiedzający mogą podstawiać lejki o różnej
średnicy pod spływającą wodę. Woda z lejków trafia do menzurek – można zmierzyć, że większą
ilość wody zbiera lejek o większej średnicy. Podobieństwo do teleskopów – te o dużej średnicy
obiektywu (soczewki lub zwierciadła) zbierają więcej fotonów – światła. W ten sposób, dzięki
instrumentom astronomicznym zbierając światło a dużych powierzchni, możemy obserwować
obiekty odległe, świecące słabo.

17. Spektroskopia – urządzenie przypominające fotoplastikon – walec z wizjerami dookoła. W
środku zaciemnionego walca różne źródła światła i siatki dyfrakcyjne lub pryzmaty dające widma
obserwowane przez wizjery. W każdym wizjerze, powinno być widoczne cały czas widmo Słońca
jako widmo porównawcze. Na obrotowym stole stoją przygotowane ławy optyczne ze źródłami
światła w postaci pobudzonych do świecenia gazów: wodór, hel, neon i inne oraz lampy
wyładowcze np. sodowa. Będzie można oglądać rzeczywiste widma pierwiastków (nie na ekranie,
czy obrazku). Widma pierwiastków świecą słabo i trzeba je oglądać w zaciemnionych
pomieszczeniach. Fotoplastykon pozwoli stworzyć taki „zaciemniony pokój”, do którego
zwiedzający będą mogli zajrzeć od zewnątrz przez wizjery. Obrotowy stół z ławami optycznymi
powinien dokonywać skokowo obrotu tak, by przez dowolny wizjer można była zobaczyć
wszystkie widma maksymalnie w ciągu 10 min.
18. Promieniowanie podczerwone "Zobacz ciepło"
Stanowisko ma pokazać zwiedzającym, iż wszystkie ciała fizyczne emitują promieniowanie
podczerwone oraz że istnieją specjalne detektory tego promieniowania.
Stanowisko składa się z kamery termowizyjnej skierowanej na zewnątrz boksu (tj "patrzącej" na
przechodzących obok boksu odwiedzających) oraz dużego monitora ekranowego (najlepiej duży
telewizor LCD lub podobny). Kamera pokazuje obraz w czasie rzeczywistym przechodzących obok
ludzi - uczniowie widzą swoją postać na ekranie w postaci obrazu termowizyjnego. Widzą, które
części ciała są cieplejsze, a które chłodniejsze. Kamerę można skierować także na miejsca, gdzie
przed chwilą przebywali ludzie. Wówczas na ekranie widzimy „duchy”, miejsca cieplejsze,
rozgrzane obecnością ludzi, które powoli znikają np. ślady stóp na podłodze po przejściu człowieka.
Stanowisko uświadamia, że nie wszystko co istnieje jest dostrzegalne ludzkimi zmysłami.
Można także postawić naczynie z gorącą wodą - wtedy para wodna wylatująca z naczynia,
niewidoczna "gołym okiem" jest bardzo dobrze dostrzegalna w kamerze termowizyjnej; lub jakiś
inny przedmiot lub roślinkę. (parą można się oparzyć, względy bezpieczeństwa)
19. Ściana mionowa (rejestracja promieniowania kosmicznego - Ściana mionowa służy do
wykrywania obecności promieniowania kosmicznego. Z kosmosu dociera do nas bardzo wiele
szybko poruszających się cząstek, które przechodzą na wskroś przez materię i nie są przez ludzkie
zmysły rejestrowane. Tylko przez przekrój naszej głowy w każdej sekundzie przechodzą setki
mionów. Można je pokazać dzięki specjalnemu detektorowi – ścianie mionowej. Ma ona 2 rodzaje
elementów:
- liczniki Geigera-Mullera, które służą do wstępnej koincydencji (stwierdzenia, ze mion
przeleciał; tych detektorów nie widać) - neonówki, które świecąc pokazują tor mionu; neonówek
jest ok. 2300 i one są najtrudniejszym elementem do wykonania.
Technologia wymaga aparatury próżniowej. „Ściana mionowa" ma rozmiary ok. 110 x 110 cm x
15cm (razem z obudowa). Przelatujące w płaszczyźnie ściany miony jonizują gaz (neon - świeci na
czerwono) i widać proste ślady torów (czasami jakieś oddziaływanie).
(uwaga: należy stworzyć zabezpieczenie przed porażeniem HV wścibskich oglądających)
20. Eppur si muove (a jednak się kręci). Ruch obrotowy we Wszechświecie. Prezentacja skutków,
często zaskakujących, ruchu obrotowego. Zestaw różnych przyrządów do prezentacji zjawisk
związanych z precesją i nutacją, siłą Coriolisa, stabilnością osi obrotu w przestrzeni, wirami,
obrotem ciała sztywnego i ciała gazowego, obrotem galaktyki (efekty obecności ciemnej materii?).
Te stanowiska doświadczalne powinny być zrobione z materiałów trwałych, jak stal nierdzewna i
stanowić część zagospodarowania terenu – małej architektury. Rodzaj placu zabaw dla dzieci i
młodzieży, który nie tylko bawi, ale i uczy. Przyrządy powinny być trwałe i duże, tak aby uczestnik
mógł nie tylko nimi pokręcić, ale często sam znaleźć się w „środku wydarzeń”.

21. Gra komputerowa - Projekcja na podłogę aplikacji z poruszającymi się obiektami. Mogą to
być planetoidy, komety lub statki kosmiczne, uciekające przed stopami poruszających się
zwiedzających. Dzieci mogą próbować „przydepnąć” któryś z wyświetlanych obiektów, ale system
kamer zapewnia wszystkim obiektom „nietykalność”.
22. Małe obserwatorium - Niewielka rotunda - lub inne pomieszczenie - zwieńczone kopułą. W
środku teleskop Celestron 11 cali - zdalnie sterowany ze strony www Planetarium przez
odwiedzających stronę.
23. Camera obscura - Pomieszczenie bez okien. W środku okrągły stół z białym blatem, który
stanowić będzie ekran projekcyjny. Przez strop poprowadzony strumień światła ze zwierciadła wystawionego na poziomie horyzontu obserwacji (wysoko, rodzaj obrotowego peryskopu) - przez
odpowiedni obiektyw. Widzowie gromadą się wokół stołu, na którym projektowany jest obraz
otoczenia. Ruchome zwierciadło pozwala obejrzeć obiekty zarówno dalekie jak i bliskie.

ŚLĄSKI PARK NAUKI
ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH EKSPONATÓW

LP DZIAŁ / NAZWA
INNE

OPIS

1. APARATURA PLANETARIUM - STARA

2 EKRAN KULISTY
SEJSMOLOGIA

Kula o średnicy ok. 1,8 m stanowiąca ekran, na którym można wyświetlad
obraz planety (np. Ziemi); projekcja wewnętrzna lub zewnętrzna.

REZERWA
PRZESTRZENI
dł.x szer.x wys.

MEDIA
ZASILANIE

WODA

INNE

UWAGI / PRODUCENT / EKSPLOATACJA

5 x 5 x 5,5

5 kW

-

-

Wymiary aparatury to 4,1 x 1,9 x 5 m. Potrzeba
trochę miejsca wokół, dla odseparowania od
dotykających rąk.

8x8x4m

2 kW

-

-

Kula -ekran zawieszona na wysokości 2,20m na
przykład w holu głównym (starym)

4x4x3m

500 W

-

-

4. PLATFORMA DO WSTRZĄSÓW

Półkula ukazująca budowę geologiczną Ziemi w przekroju.
Platforma zsynchronizowana z obrazem wyświetlanym na ekranach
rozmieszczonych dookoła, umożliwiająca symulowanie odczud związanych
z trzęsieniem ziemi.

4,5 x 4,5 x 3 m

6 kW

-

-

Podświetlenie oraz silniki obracające jądro
Ziemi
Sama platforma będzie mied wymiary 4x4m.
Trzeba jej zapewnid trochę miejsca na drgania.
Zasilanie trójfazowe

MODEL OŚRODKA SPRĘŻYSTEGO DO
5. DEMONSTRACJI FAL

Eksponat pokazujący rozchodzenie się fal w ośrodku sprężystym - matryca
złożona z ciężarków połączonych sprężynami.

4x4x3m

200 W

zasilanie i
odpływ

-

Do prezentacji fali poprzecznej może
opcjonalnie posłużyd długie akwarium z wodą

6. SEJSMOGRAFY WIECHERTA I SK58
METEOROLOGIA

Ekspozycja zabytkowych sejsmografów (działających).

4x4x2m

200 W

3. PLANETA - PRZEKRÓJ

7. KOLUMNA POGODOWA
8. GENERATOR WYŁADOWAO

Szklana tuba pozwalająca na generowanie rzeczywistych zjawisk
pogodowych (mgła, deszcz, śnieg itp.).
Urządzenie do generowania wyładowao atmosferycznych

9. KOMORA CIEPŁA

Komora pozwalająca doświadczyd różnice w odczuwalnej temperaturze
powietrza w zależności od poziomu wilgotności - temp. +35oC, wilgotnośd
zmienna. Śluza przy wejściu i wyjściu.

10. KOMORA ZIMNA
11. GREENBOX

HISTORIA POMIARÓW
12. METEOROLOGICZNYCH
ASTRONOMIA

13 PROJEKCJA ASTRONOMICZNA 3D
LOT W KOSMOS PRZY POMOCY
14 TECHNOLOGII VR-E

Komora pozwalająca doświadczyd różnice w odczuwalnej temperaturze
powietrza w zależności od poziomu wilgotności - temp. -15oC, wilgotnośd
zmienna. Śluza przy wejściu i wyjściu.
Symulator telewizyjnego studia do prezentacji prognozy pogody - zielony
ekran oraz zestaw kamer i monitorów.

Historyczne przyrządy meteorologiczne rozstawione w jakiejś galerii,
korytarzu czy Sali

Projekcja 3D (aktywne okulary 3D) umożliwiająca obserwację planet
układu słonecznego. Zamknięte, zaciemnione pomieszczenie.

Oświetlenia i ekran prezentujący na bieżąco
drgania podłogi w hali wystawowej

8-10 kW
2 kW

zasilanie i
odpływ
-

wentylacja
-

10 x 2 x 3 m

5-10 kW

zasilanie i
odpływ

wentylacja

10 x 2 x 3 m

5-10 kW

zasilanie i
odpływ

wentylacja

4x4x3m

3 kW

-

-

15 x 2 x 3 m

500 W

zasilanie i
odpływ

-

2 x 2 x 20 m
4x4x3m

Potrzebne będzie pomieszczenie na sprężarki,
chłodziarki i zbiorniki terpenów (alkoholu),
CO2, propanu i chemikaliów - jodek srebra.
Zasilnie trójfazowe
Zasilanie trójfazowe
Zasilanie trójfazowe.
Wymiary przybliżone dwóch połączonych ze
sobą poprzez śluzę kontenerów, w których
wytwarzane będą odpowiednie klimaty.
Zasilanie trójfazowe.
Wymiary przybliżone dwóch połączonych ze
sobą poprzez śluzę kontenerów, w których
wytwarzane będą odpowiednie klimaty.
Greenbox powinien byd na niewielkim
podwyższeniu - około 40 cm
Oświetlenie, oraz zasialnie bardziej
współczesnych przyrządów, które wymagają
energii elektrycznej (starsze przyrządy nie
potrzebują zasilania elektrycznego)
Walcowaty pokój o średnicy 5 metrów i
wysokości 4,2m. Wysokośd determinują
projektory.
Platforma podnoszona na siłownikach do około
7 metrów plus rezerwa Stąd

5 x 5 x 4,5 m

8-10 kW

-

wentylacja

Symulator wirtualnej rzeczywistości - projekcja 4D

4x5x8m

4 kW

-

wentylacja

Zestaw makiet teleskopów różnego typu, pokazujących ich budowę.

4x4x3m

-

-

Oświetlacze

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA
Eksponat porównujący ilośd światła odbieranego przez oko ludzkie i
16 INSTRUMENTÓW ASTRONOMICZNYCH teleskop. Strumienie fotonów ilustruje deszcz wody.

4x4x3m

500 W
200 W
tylko do
podświetlenia

zasilanie i
odpływ

-

Najlepiej dostępny z każdej strony dla wielu
osób jednocześnie

15 MODELE TELESKOPÓW

17 SPEKTROSKOPIA
PROMIENIOWANIE PODCZERWONE
18 "ZOBACZYD CIEPŁO"
ŚCIANA MIONOWA (REJESTRACJA
19 PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO)

Zestaw spektroskopów pokazujących różnice w obrazie widm światła
generowanego przez różne źródła.

4x4x3m

Kamera na podczerwieo i ekran pokazujące widziane przez kamerę obrazy.
Stanowisko ma uświadomid widzom, że wszystkie ciała emitują ciepło.

4x4x3m

Urządzenie wykrywające promieniowanie kosmiczne - głównie miony.

20 EPPUR SI MUOVE (a jednak się kręci)

Plac zabaw na zewnątrz kompleksu z umieszczonymi elementami
doświadczeo z dziedziny mechaniki nieba. Prezentacja zjawiska precesji,
siły Coriolisa, siły ośrodkowej itp.

21 GRA KOMPUTEROWA

Biała podłoga, na której projektowana jest plansza gry. Na przykład Układ
Słoneczny z kometami, które trzeba nadepnąd nogą. Komety uciekają
przed stopami graczy i pozwalają się dogonid.

22 MAŁE OBSERWATORIUM

23 CAMERA OBSCURA

Niewelka rotunda - lub inne pomieszczenie - zwieoczone kopułą. W środku
teleskop Celestron 11 cali - zdalnie sterowany ze strony www Planetarium
przez odwiedzających stronę.
Pomieszczenie bez okien z układem optycznym, projektującym
(rzucającym) aktualny obraz otoczenia na biały blat okrągłego stołu w
środku pomieszczenia.

4 kW
500 W do
kamery i
monitora

2x2x2m
Elementy
zagospodarowania terenu
wokół
Planetarium

mięśnie ludzkie

4x5x3m

1 kW

średnica 2m

1 kW

500 kW

-

-

Jeden spektroskop w ciemnym pomieszczeniu i
zmieniające się źródła lub wiele spektroskopów
z zamontowanymi źródłami na karuzeli z
dostępem dla obserwatorów jak w
fotoplastikonie - wtedy ciemnym
pomieszczeniem jest wnętrze fotoplastikonu.

-

-

Urządzenie działa przy wysokim napięciu
potrzebnym do wzbudzenia neonówek

Urządzenia muszą byd ze stali nierdzewnej i
odporne na warunki atmosferyczne oraz
wandalizm.
Można umieścid w holu, jako wstęp do
zasadniczego zwiedzania, lub w korytarzu
prowadzącym do eksponatów, żeby się nie
nudziło oczekującym na swoją kolej.
Umieścid na dogodnym do obserwacji miejscu wymagana otwarta przestrzeo do obserwacji szczególnie od strony południowej.
Lokalizacja horyzontu obserwacji (ruchome
zwierciadło) na wysokości przekraczającej
korony drzew

