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„Wyłaź ze szkoły i dawaj do 
laboratorium“, zgodnie z tym 
mottem zapraszamy Państwa i 
uczniów z Państwa szkoły do 
odwiedzenia nowego laboratorium DLR_School_Lab TU 
Dresden. 

 

 

Jak można sprawić, żeby fotoogniwa były tańsze i 
wydajniejsze? Czy można wyprodukować wodór zmniejszając 
zużycie energii? Jak pozyskuje się surowce, żeby były lekkie, 
ale mimo wszystko stabilne i miały wszechstronne 
zastosowanie? W DLR_School_Lab TU Dresden uczniowie 
mogą zanurzyć się w interesującym świecie przyrodniczo-
technicznych badań i sami stać się naukowcami. 

 

 

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Chcemy umożliwić 
im zajęcie się aktualnymi osiągnięciami technicznymi oraz 
badaniami naukowymi i dzięki temu zwiększyć ich 
zainteresowanie oraz rozumienie nauki. Uczniowie powinni 
rozwijać radość z odkrywania zadając aktualne pytania 
badawcze wykraczające poza plan lekcji. 
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Niniejszą broszurą chcemy skierować Państwa uwagę na 
ofertę naszych eksperymentów, by zainteresować Państwa 
wizytą w DLR_School_Lab TU Dresden z klasą lub z kursem 
w ramach nauczania przedmiotu na poziomie podstawowym 
lub rozszerzonym. Jako dodatek do programu znajdą Państwo 
przykładowy przebieg dnia, odpowiedzi na wiele pytań 
organizacyjnych, jak i informacje kontaktowe oraz 
zgłoszeniowe. 

 

 

Mam nadzieję, że nasza oferta spodoba się Państwu i wkrótce 
będę mogła powitać Państwa serdecznie w DLR_School_Lab 
TU Dresden. Naprawdę warto! 

 

 

Z poważaniem 

 

Dr. Janina Hahn 

Kierowniczka DLR_School_Lab TU Dresden 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi dotyczące form językowych w tej broszurze: 

Wszystkie użyte w tekście nazwy osobowe odnoszą się cały 
czas do form męskich i żeńskich.   
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DLR (skrót z niem. Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt) to Centrum Badawcze Lotnictwa i Astronautyki 
Republiki Federalnej Niemiec. Prace badawcze i rozwojowe 
przeprowadzane w DLR z dziedziny lotnictwa, astronautyki, 
energii, transportu i bezpieczeństwa powiązane są 
narodowymi i międzynarodowymi kooperacjami. Wychodząc 
ponad zakres własnych badań, DLR odpowiedzialne jest za 

wdrażanie niemieckich 
działań kosmicznych na 
zlecenie niemieckiego 
rządu. 

Już od 10 lat DLR 
skrupulatnie poświęca się 
promowaniu młodych 
talentów w swoich 
szkolnych laboratoriach, 

które nazywają się 
DLR_School_Labs. 

Takie laboratorium 
zrodziło się z tej tradycji w Dreźnie w kooperacji z 
Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie (w skrócie TU 
Dresden z niem. Technische Universität Dresden ) w Muzeum 
Zbiorów Technicznych. Uczniowie od piątej klasy podstawówki 
do ostatniej klasy szkoły średniej mogą się tu sami 
dowiedzieć, jakimi tematami zajmują się naukowcy z DLR i z 
TU Dresden, by znaleźć odpowiedzi na pytania z zakresu 
energii i mobilności. Dewizą jest tu samodzielne 
eksperymentowanie, to znaczy, że uczniowie nie dostają 
żadnych gotowych instrukcji obsługi eksperymentów, tylko 
zostają zachęcani do tego, aby w laboratorium 
przedyskutować razem właściwe zagadnienia. Następnie mają 
razem opracować hipotetyczne rozwiązania i przyjrzeć się 
dokładniej eksperymentom, właśnie w taki sposób, jak robi się 

Muzeum Zbiorów Technicznych w 
Dreźnie 
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to w prawdziwych grupach badawczych. Uczniowie będą 
wspierani przez studentów TU Dresden. podczas planowania i 
przeprowadzania eksperymentów. Przy powstawaniu 
eksperymentów pracowano ściśle razem ze specjalistami w 
zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dydaktyki z TU 
Dresden i z Saksońską Agencją Oświaty.  
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JAKIE EKSPERYMENTY MOGĄ 

ZOSTAĆ PRZEPROWADZONE W 

DLR_SCHOOL_LAB TU DRESDEN? 

Energia i mobilność to kluczowe tematy w DLR_School_Lab 
TU Dresden. Z nich wywodzą się trzy bloki eksperymentalne: 
materiałoznawstwo, sterowanie ruchem drogowym i 
alternatywne metody pozyskiwania energii. Każdy z tych 
trzech bloków zawiera różnorodne eksperymenty. 

MATERIAŁOZNAWSTWO 

Centralnym punktem tego bloku jest pytanie, jak pozyskuje się 
surowce, żeby były lekkie, ale mimo wszystko stabilne i miały 
wszechstronne zastosowanie.  

Moduł podstawowy 

Centralne pytania 
pojawiające się w module 
podstawowym to: Według 
jakich kryteriów 
klasyfikuje się surowce? 
Jakie właściwości są 
kluczowe dla jakiej 
kategorii surowców? 
Które właściwości 
struktury odpowiadają za 
ich klasyfikację? Czy 
każdy materiał z 
podobną cechą posiada 
te same właściwości? 

Jakie właściwości mają materiały kompozytowe w porównaniu 
z pojedynczymi komponentami? Dlaczego tak właśnie jest? 

Mobilne puzle z surowcami w 

DLR_School_Lab TU Dresden 
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Związek pomiędzy zastosowaniem, poddawaniem 
obciążeniom, właściwościami i budową strukturalną zostanie 
określony częściowo poprzez zabawę, ale też poprzez 
zadawanie naukowych pytań. Po pierwsze uczniowie zbadają 
właściwości, porównają materiały i przyporządkują je według 
klasyfikacji surowców, oraz po drugie określą związek z 
kategoriami materiałów kompozytowych. W zależności od 
wymogów nauczania, w drugiej części modułu w centrum 
uwagi znajdzie się budowa strukturalna materiałów.  

Jako materiał do pracy w module podstawowym służy kostka 
składająca się z surowców, dzięki której opisanych powyżej 
kompleksowych powiązań doświadczyć można w 
trójwymiarze. Przestrzenne rozmieszczenie surowców według 
ich zastosowania i budowy strukturalnej, którą wizualizujemy 
za pomocą modeli, przyczynia się do zrozumienia surowców 
od środka. 

O krytycznych pytaniach, takich jak zalety i wady podanej 
klasyfikacji surowców lub sens i granice różnych modeli 
strukturalnych, można dyskutować ze starszymi uczniami.  

Moduł podstawowy służy uczniom jako wprowadzenie do 
trzech rozszerzonych modułów z materiałoznawstwa. 

Podróż do środka samolotu (w kooperacji z Instytutem 
Materiałoznawstwa TU Dresden) 

Jakie właściwości musi mieć materiał, z którego wytwarza się 
łopatki sprężarki w turbinach silników samolotowych? Pod 
jakim obciążeniem materiał musi pozostać stabilny? Jak 
naukowcy badają, czy materiał rzeczywiście będzie odporny 
na ekstremalne obciążenie? 
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Punktem wyjścia tego 
rozszerzonego modułu z 
materiałoznawstwa jest 
aktualne naukowe 
zagadnienie w Instytucie 
Materiałoznawstwa TU 
Dresden odnośnie 
dalszego rozwoju i 
optymalizacji łopatki 
sprężarki w silnikach 
samolotowych. Stopy 

będą tutaj analizowane pod względem charakterystycznych 
właściwości, które spełniają warunki w trakcie kompleksowych 
obciążeń w turbinach silników samolotów. 

Wprowadzenie do tematu i rozpoczęcie analizowania 
materiałów odbywają się poprzez omawianie budowy 
samolotu, bogactwa materiałów i złożonych związków 
pomiędzy zastosowaniem, obciążeniem i właściwościami 
surowców. Jako istotne przemyślenia i metody pracy wymienić 
można tutaj: 

 argumentowanie, czy dany surowiec jest odpowiedni dla 
zastosowania w konkretnym kontekście, 

 definiowanie ogólnego obciążenia działającego na 
samolot, 

 przyporządkowywanie surowców do części samolotów i 
uzasadnienie wyboru, 

 ustalanie właściwości i eksperymentalnych możliwości 
ich analizy. 

Zagadnienia skierowane do uczniów odpowiadają 
zagadnieniom naukowym, przy czym złożoność metod analizy 
została zredukowana. 

Wybór materiałów decyduje o optymalnym funkcjonowaniu 
elementów konstrukcyjnych samolotu. Naukowcy w dalszym 
ciągu zajęci są udoskonalaniem surowców. Między innymi 
metale i ich stopy w różnorodnych połączeniach testowane są 
na obciążenia. 

Jak zbudowany jest napęd turbinowy? 
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Nasze zadanie dla uczniów brzmi następująco: do dyspozycji 
macie stal, stop niklu i tytan. Który z tych trzech surowców 
nadaje się najlepiej na łopatki sprężarki w turbinach? 

Podczas rozmowy z osobą prowadzącą moduł określona 
zostanie wytrzymałość na obciążenia, ustalone zostaną 
właściwości i wybrane zostaną konkretne eksperymenty w 
celu ich sprawdzenia. Uczniowie samodzielnie ustalają plan 
działania. 

Ultralekkie ale stabilne - jak kompozyty włókniste 
pomagają w produkcji lżejszych samochodów (w 
kooperacji z Instytutem Lekkich Konstrukcji i Technologii 
Polimerowej TU Dresden) 

Dla Instytutu Lekkich 
Konstrukcji i Technologii 
Polimerowej TU 
Dresden (w skrócie ILK 
z niem. Institut für 
Leichtbau und 
Kunststofftechnik) 
centralne pytanie w 
pojawiające się trakcie 
badań naukowych i przy 
pracy nad zleceniami 
brzmi: W jaki sposób i z 
jakich materiałów można 
wyprodukować 
dokładnie dopasowane 
oraz lekkie, a mimo 
wszystko stabilne 

tworzywa? Punktem wyjściowym jest prawdziwe, już 
opracowane przez ILK zlecenie firmy produkującej samochody 
(1). Uczniowie wcielają się w naukowców i powinni sami 
odpowiedzieć na ograniczone dydaktycznie naukowe 
zagadnienia (2). 

 

Wytwarzanie skorupy kadłuba samolotu 
z tworzyw sztucznych wzmocnionych 
włóknem węglowym 
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(1) Uczniom zostanie przedstawione prawdziwe zlecenie 
na badania naukowe. Potem opracowywać będą 
razem z osobą prowadzącą moduł związki pomiędzy 
warunkami obciążenia elementu konstrukcyjnego a 
jego właściwościami, jak i również odpowiednie 
możliwości produkcji. 

(2) Wiedza zostanie przekazana uczniom w postaci 
skonstruowanego zlecenia. Chodzi tutaj o wybór 
odpowiedniego tworzywa na tylnią kanapę samochodu 
i optymalnej formy, tak aby sprostała ona danym 
warunkom obciążającym.  

Zadanie dotyczące wyboru materiału: 

Do wyboru są cztery tworzywa sztuczne wzmocnione 
włóknami. Dwa z nich to duroplasty (1x wzmocnione włóknami 
szklanymi, 1x wzmocnione włóknami węglowymi), a pozostałe 
dwa to termoplasty (również 1x wzmocnione włóknami 
szklanymi, 1x wzmocnione włóknami węglowymi). Uczniowie 
będą analizować charakterystyczne właściwości wszystkich 
czterech tworzyw sztucznych, które istotne są przy 
odpowiednich obciążeniach. Na podstawie wyników analizy 
jak i badań nad ekonomicznymi faktorami uczniowie powinni 
wybrać pasujące tworzywo. 

Zadanie dotyczące wyboru kształtu: 

Nie tylko materiał, z którego zbudowany jest element 
konstrukcyjny, ma decydujące znaczenie dla stabilności i 
innych właściwości, ale również forma lub też kształt. Podane 
są dwie płytki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami, 
jedna płytka styroporowa oraz klej. Uczniowie zachęcani są do 
eksperymentowania z tymi materiałami, by odnaleźć wśród 
nich najbardziej stabilną konstrukcję na kanapę 
samochodową. 
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Dobre połączenie - w poszukiwaniu super kleju (w 
kooperacji z Instytutem Inżynierii Produkcji TU Dresden i 
Instytutem Fraunhofera Inżynierii Materiałowej i 
Technologii Laserowej) 

W świecie, w którym granice wysokości, prędkości i odległości 
zanikają, oprócz nowych materiałów potrzeba też nowych 
połączeń. Dlatego gospodarka i nauka pracują ramie w ramię 
nie tylko po to, żeby nie zanieczyszczać środowiska, ale też 
po to, żeby zwiększyć wydajność i oszczędność. Nie 
wszystkie materiały można spawać lub nitować, połączenia na 
śruby często wykluczane są ze względu na estetykę. Ale jak 
trzyma się razem karoseria nowej generacji? W jaki sposób 
można elastycznie połączyć różnorodne tworzywa i czy 
połączenie wytrzyma oczekiwane obciążenia? 

Odpowiedzią na to 
pytanie mogą być kleje. 
Wybór odpowiedniego 
kleju nie jest jednak 
wcale taki prosty. Jakie 
właściwości mają 
materiały do sklejenia? 
Na jakie obciążenia 
narażone jest 
połączenie? Jakie 
właściwości musi spełnić 
odpowiedni klej? 

Na podstawie 
prawdziwego zlecenia 

na badania przemysłowe Instytutu Inżynierii Produkcji TU 
Dresden uczniowie mają znaleźć pasujący klej do sklejania 
aluminiowych części karoserii samochodu.  

Najpierw trzeba porównać ze sobą różne kleje pod względem 
specyficznych parametrów opisujących właściwości. 

Uczniowie mają wybrać najodpowiedniejszy klej z czerech 
klejów używanych w przemyśle według określonych cech 
charakterystycznych poszczególnych klejów i własnych 

Dlaczego woda nadaje się na klej? 
Odpowiedzi na te i inne pytania można 
było usłyszeć podczas Długiej Nocy 

Nauki 2013 w Dreźnie. 
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przemyśleń na temat obciążeń działających na sklejone 
połączenia. Również wcześniejsze przygotowanie materiałów 
przed klejeniem nie pozostaje bez znaczenia. Uczniowie uczą 
się specjalnych metod i mają sami rozważyć, które z nich 
zastosowaliby w konkretnym przypadku. 

W nawiązaniu do teoretycznych rozważań chodzi o to, żeby 
sprawdzić postawione hipotezy. Po wybraniu odpowiedniej 
metody czyszczenia materiał zostanie sklejony i potem 
poddany będzie testom obciążeniowym. Czy połączenie 
wytrzyma taki test? 

Kontekst badawczy 

Mały wycinek, nad którym pracują uczniowie w danym 
eksperymencie, zawiera znaczną część łańcucha 
procesowego całego prawdziwego wykonania zlecenia: wybór 
odpowiedniego materiału czy też kleju. Chodzi tutaj o 
przygotowanie badań eksperymentalnych (wybór, budowanie 
prognoz czy też hipotez), przeprowadzenie i podsumowanie 
eksperymentu. 

Te małe kroki odzwierciedlają naukowy tok myślenia i pracy 
oraz składają się na szkielet wszystkich naszych 
eksperymentów. 

Ważnym krokiem w eksperymencie jest wspólne opracowanie 
planu działania razem z uczniami. Istotne pytania to: Jakie 
badania zostaną przeprowadzone jako pierwsze? Jak można 
podzielić pracę? Która właściwość ma najwyższy priorytet? 
Pytania, na które naukowiec musi znaleźć odpowiedź sam lub 
w grupie badawczej, żeby zabrać się za zlecenie na badania 
naukowe. Uczniowie motywowani będą do jak największej 
samodzielności i jeśli będzie to potrzebne, będą wspierani 
przez wskazówki i techniczne pomoce naukowe. 

Po drugie dla zrozumienia naukowych zagadnień istotne jest 
włączenie doświadczeń i wyników uzyskanych podczas 
eksperymentu do prawdziwych naukowych kontekstów. 
Istotne pytania to: Które procedury badania symulacji 
prawdziwych obciążeń zostały rzeczywiście wprowadzone? 
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Jak złożone są metody wytwarzania dokładnie dopasowanych 
materiałów stosowanych w lekkiej konstrukcji? Jak bardzo 
precyzyjne są te metody? Tym sposobem przekazany 
zostanie możliwie realistyczny obraz aktualnej nauki i jej 
znaczenie dla gospodarki oraz społeczeństwa. 

Obydwa aspekty - wypróbowanie naukowego toku myślenia i 
pracy, jak i również spojrzenie na szeroki świat nauki w 
ramach konkretnego zlecenia - dodają eksperymentom 
plastyczności, dzięki której osoby uczące się mogą lepiej 
doświadczać nauki.  
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STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM 

Do pracy, do szkoły, na zakupy, do kina, na zajęcia sportowe 
lub po prostu do domu - ludzie na całym świecie codziennie 
wypełniają swoje osobiste obowiązki i korzystają z rozrywki. W 
momencie, w którym przekraczają próg swoich drzwi i próbują 
optymalnie dotrzeć do wyznaczonego miejsca na piechotę, 
rowerem, autobusem, pociągiem lub autem, stają się częścią 
złożonego systemu komunikacyjnego, w którym każdy 
uczestnik podąża za własnymi sprawami. Jeśli wyobrazić 
sobie olbrzymią liczbę dróg, które każdego dnia pokonują 
mieszkańcy Drezna, można sobie uzmysłowić, jak trudnym 
zadaniem musi być zapobieganie całkowitemu chaosowi na 
naszych drogach. 

Telematyka transportu drogowego jest jednym z kluczy do 
pogodzenia sprzecznych interesów uczestników ruchu 
drogowego. Przez kompleksowe symulacje i elektroniczne 
systemy kierowania można dostosowywać się do problemów i 
zagrożeń ruchu drogowego i dzięki temu zapewnić ludziom 
bezpieczne dotarcie do celu  

Systemy nadzorujące ruch drogowy: zapobieganie 
katastrofom drogowym (w kooperacji z Instytutem 
Telematyki Transportu Drogowego TU Dresden) 

W DLR_School_Lab TU Dresden uczniowie dowiadują się, że 
można kontrolować przepływy ruchu drogowego w taki 
sposób, żeby wyregulować ogólny ruch drogowy, który sprosta 
oczekiwaniom jak największej liczby uczestników ruchu, jak i 
również aspektom takim jak bezpieczeństwo, nieszkodliwość 
dla środowiska, zrównoważony rozwój i ekonomiczność. 
Podczas pobytu w laboratorium uczniowie opracowują własny 
pomysł na poprawienie sytuacji drogowej na jednym z 
drezdeńskich skrzyżowań, z uwzględnieniem wypadków. 

Mają przy tym możliwość korzystania z zebranych danych i 
bazującej na nich symulacji komputerowej. 
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Młodsi uczniowie będą 
zgłębiać proces 
poruszania się na węźle 
komunikacyjnym za 
pomocą wideo analizy 
podczas eksperymentu 
na żywo. Potem w 
ramach rywalizacji 
spróbują zaprojektować 
optymalne 

skrzyżowanie. 
Uczniowie, którzy 
posiadają już wiedzę o 

prawie indukcji i spektrum światła, będą pobierać dane za 
pomocą elektronicznego przetwarzania danych i przetworzą 
zdobyte informacje na pomysł, który sprosta wymaganiom 
młodych ludzi. 

Ponieważ planowanie ruchu drogowego musi zawsze 
uwzględniać rozwój nawyków przyszłych generacji, 
doświadczenia i kreatywne propozycje uczniów są 
wskazówkami dla badań nad przyszłym ruchem drogowym. 
Do dyspozycji uczniów szkół średnich są również złożone 
eksperymenty, na podstawie których mogą zaprojektować 
skomplikowane symulacje. Przyswojona wiedza o abstrakcji, 
tworzeniu modeli i symulacji znajduje swoje zastosowanie 
poza szkolnym programem nauczania. Na podstawie 
otrzymanych wyników mają podać konkretne propozycje na 
przyszłe kształtowanie się sytuacji drogowej i opracować wizje 
przyszłych inwestycji w technologię transportu. 

We współpracy z Instytutem Telematyki Transportu 
Drogowego TU Dresden możliwa była modyfikacja znanej w 
środowisku badań naukowych i technologii symulacji SUMO (z 
ang.: Simulation of Urban Mobilty) tak, aby uczniowie różnych 
klas mieli do niej intuicyjny i prosty dostęp. Zapoznają się oni z 
centrum nadzoru nad ruchem drogowym w Dreźnie i 
przyczynią się do poprawienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w przyszłości.  

  

Przepływy ruchu drogowego na jednym 
z berlińskich skrzyżowań 
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ALTERNATYWNE METODY POZYSKIWANIA 
ENERGII 

Na temat energii atomowej i spalania kopalnych nośników 
energii dyskutuje się kontrowersyjnie. Jednak obydwie 
technologie są używane do zaspokojenia ogromnego 
zapotrzebowania na energię naszej współczesnej cywilizacji. 
Zasoby takie jak prądy pływów, geotermia, energia wiatru i 
promieniowanie słoneczne mogą również zostać 
wykorzystane. Długotrwałe, a więc ekonomiczne, ekologiczne 
i przyjazne dla społeczeństwa oraz dla przyszłych pokoleń 
zaopatrzenie w energię na dłuższą metę może opierać się 
tylko na odnawialnych źródłach energii, ponieważ surowce 
kopalne i nuklearne są ograniczone, a zapasy starczą tylko na 
kilkadziesiąt lat. Duża część tego „zielonego“ prądu przepada 
nie znajdując swojego zastosowania, ponieważ nie ma 
wystarczających możliwości na jego magazynowanie. 
Nowoczesne zbiorniki na energię służą wyrównaniu pomiędzy 
zachwianiom równowagi w podaży i zmieniającym się popycie 
na energię. W przyszłości będą nieodzownymi komponentami 
by zagwarantować stabilne funkcjonowanie zapotrzebowania 
na źródła energii poddane fluktuacji i ewentualnie na 
kogenerację rozproszoną. 

Tutaj jest gorąco - najefektywniejsze procesy energetyczne 
(w kooperacji z Instytutem Inżynierii Energetycznej TU 
Dresden) 

Kopalne i odnawialne źródła energii sięgały do siły pary daleko 
wstecz przed udoskonaleniem maszyny parowej przez 
Jamesa Watta. Klasyczna maszyna parowa została 
zastąpiona przez wielkie nowoczesne turbiny. Mimo wszystko 
problemy podstawowej technologii zaprzątają myśli 
naukowców tak samo dziś, jak przed dwustu laty. Prąd ma być 
produkowany wydajnie, czysto i bezpiecznie. Podczas 
interesujących eksperymentów uczniowie poznają silniki 
cieplne i ich technologiczne smaczki od kuchni i doświadczają 
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przy tym, jak współcześni naukowcy i technicy zapewniają 
zaopatrzenie na energię w przyszłości.  

W DLR_School_Lab TU 
Dresden najróżniejsze 
eksperymenty mogą 
zostać przeprowadzone 
na efektywnym modelu 
elektrowni parowo-
gazowej. Uczniowie, 
którzy mają już wiedzę 
na temat energii i ciepła, 
będą samodzielnie 
eksperymentować przy 
elektrowni parowej. 
Wychodząc od 
aktualnych problemów 

przestarzałych struktur sieci w systemie przesyłowym energii, 
spróbują zaplanować rozwiązania, aby w przyszłości zapobiec 
niebezpiecznym wahaniom obciążeń. Doświadczeni uczniowie 
szkół średnich mają możliwość przeprowadzenia złożonych 
eksperymentów z technicznymi zagadnieniami, podczas 
których zostaną skonfrontowani z prawdziwymi problemami. 
Będą mogli je krytycznie zanalizować na podstawie 
samodzielnie wyprowadzonych danych i na końcu spróbują 
ukazać rozwiązania. 

Dla młodszych uczniów istnieje możliwość zbudowania 
własnej łódeczki parowej (łódeczki na świeczkę). Uczestnicy 
optymalizują pojazd wodny od planowania, poprzez proces 
produkcji do fazy testów i spróbują zaprojektować 
najwydajniejszy model w ramach rywalizacji. 

Eksperymenty zostały zaplanowane na podstawie aktualnych 
zagadnień naukowych w kooperacji z Instytutem Inżynierii 
Energetycznej TU Dresden. Uczniowie poznają bliżej pracę 
technika energetyka podczas zapisywania krzywej ciśnienia 
pary nasyconej, badania efektów takich jak ewaporacja, 
zasilanie wodą, wyznaczanie zużycia paliwa, ilości pary, 
wydajności i współczynnika sprawności. 

Elektrownia parowa z maszyną parową 

firmy G.U.N.T. Gerätebau GmbH 
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Magazynowanie energii, ale jak!? Superszybka jazda 
superkondensatorami (w kooperacji z Instytutem Chemii 
Nieorganicznej I TU Dresden i Instytutem Fraunhofera 
Inżynierii Materiałowej i Technologii Laserowej) 

Superkondensatory (supercaps) są liderami wśród zbiorników 
na energię. Wyróżniają sie na tle tradycyjnych kondensatorów 
ulepszoną wydajnością i tym samym mogą w przyszłości 
zastąpić baterie w autach i pociągach elektrycznych. Żeby 
używanie części o stosunkowo dużej wadze było opłacalne, 
trzeba dalej pracować nad udoskonaleniem pojedynczych 
części. Na TU Dresden prowadzi się badania na ulepszonych 
materiałach elektrodowych dla przyszłych supercaps.  

Razem z Instytutem Chemii Nieorganicznej I TU Dresden 
wynaleziono zrozumiałą metodę do wytwarzania 
superkondensatorów, którą uczniowie samodzielnie zastosują 
w eksperymencie. Podczas posługiwania się wagą precyzyjną, 
płytami grzejnymi, moździerzami, tłoczkami i ściśle tajną 
recepturą dowiedzą się, jak wytworzyć ze znanych materiałów 
nietrujący materiał elektrodowy nowej generacji do 
magazynowania energii elektrycznej. Samodzielnie wykonane 
części kondensatora zostaną połączone z prawdziwym 
supercap i będą mogły zostać wystawione na próbę.  

Młodsi uczniowie mogą zaprezentować na mini torze 
wyścigowym ile więcej energii siedzi w kondensatorach nowej 
generacji. Uczniowie, którzy już posiadają wiedzę o 

funkcjonowaniu i 
właściwościach 
elektrycznych 
kondensatorów, mogą 
ponadto przeprowadzić 
za pomocą 
elektronicznego 

zapisywania pomiarów 
dokładną próbę 
wytrzymałości 

samodzielnie opracowanych modułów magazynujących. 

Supercaps vs. kondensatory 
elektrolityczne - kto wygra? 
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Również dla uczniów szkół średnich przewidziane są 
specjalne wyzwania. Badania naukowe i rozwój materiałów 
nowej generacji stawia naukowców i techników przed coraz to 
nowszymi problemami. Przez modyfikację testowania 
samodzielnie wypróbowanych supercaps można 
zademonstrować przeszkody badań stosowanych. Razem z 
uczniami można ustalać rozwiązania dla dalszego przyszłego 
rozwoju technologii. 

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne i diody świecące - 
wszechstronne zastosowanie półprzewodników najnowszej 
generacji (w kooperacji z Instytutem Fotofizyki Stosowanej 
TU Dresden, leXsolar GmbH i Heliatek GmbH Dresden) 

Fotowoltaika jest kluczową technologią jeśli chodzi o 
niezbędne przejście na długotrwałe zaopatrzenie w 
odnawialną energię. Promieniowanie słoneczne na ziemi daje 
teoretycznie możliwość na pokrycie zapotrzebowania całej 
ludzkości na energię. Ale jak możemy sprawić, żeby było ono 
efektywniejsze i użyteczne? Organiczna fotowoltaika to 
technologia, która z powodu szybkiego postępu w widocznym 
czasie może być alternatywą dla konwencjonalnych 
technologii fotowoltaicznych. W Instytucie Fotofizyki 
Stosowanej TU Dresden naukowcy poszukują możliwości 
polepszenia skuteczności organicznych fotoogniw. 
Przedsiębiorcy z Drezna chcą stworzyć na podstawie ich 
badań organiczne folie fotowoltaiczne, które będą tańsze i 
miały wszechstronniejsze zastosowanie niż konwencjonalne 
ogniwa fotowoltaiczne. 

Podczas eksperymentu uczniom zostanie przedstawiona 
technologia organicznej fotowoltaiki, którą będą porównywać z 
nieorganicznymi ogniwami pod względem ich wydajności, 
kosztów i możliwości zastosowania. Przekonają sie, czy dzięki 
tej nowej technice będzie możliwa optymalna eksploatacja 
energii słonecznej. 
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Wgląd w potencjał tej 
technologii uczniowie 
uzyskają przy stacji 
ładowania komórek 
organicznymi ogniwami 
fotowoltaicznymi. 
Uczniowie mogą 
samodzielnie dowiedzieć 
się jakie korzyści 

wykazuje ona w 
stosunku do 
konwencjonalnych 

metod ładowania. Zależnie od wieku i stanu wiedzy zaczynają 
przekształcać w ramach eksperymentu pojedyncze ogniwa na 
proste moduły fotowoltaiczne. Młodsi uczniowie spróbują 
podczas zabawy w rywalizację osiągnąć optymalne ustawienie 
modułu. Dla doświadczonych uczniów oferujemy możliwość 
przeprowadzenia złożonych eksperymentów na temat 
organicznej fotowoltaiki w prawdziwych warunkach 
laboratoryjnych i skonfrontować się z ustalonymi wynikami i 
osobistymi przypuszczeniami bezpośrednio w obszarze 
aktualnych naukowych kontrowersji. 

Niezależnie od tego, czy uczniowie przeprowadzą 
eksperymenty o zależności pomiędzy zacienieniem, kątem 
padania promieni, powierzchnią lub temperaturą, czy zanotują 
jedyne w swoim rodzaju krzywe charakterystyczne lub, czy 
udadzą się na poszukiwanie punktu maksymalnej mocy i 
współczynnika wypełnienia w połączeniach szeregowych i 
równoległych, wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z 
fascynującą technologią przyszłości tak blisko, jak tylko się da. 

Wszystkie eksperymenty powstały we współpracy z Instytutem 
Fotofizyki Stosowanej TU Dresden i firmami z Drezna. Dlatego 
uczniowie są w szczególnej mierze zorientowani na praktykę i 
motywowani przez techniczne zagadnienia. Miejsca do 
eksperymentowania wyposażone będą w przedmioty do 
obejrzenia, przy których uczniowie mogą zdobyć informacje o 

Badania na Instytucie Fotofizyki 

Stosowanej TU Dresden 
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fizycznych podstawach wytwarzania jak i o zastosowaniu 
ogniw fotowoltaicznych.  

Biała biotechnologia - wodór z bio zbiornika (w kooperacji z 
Instytutem Inżynierii Przetwórstwa Żywności i Procesów 
Biotechnologicznych TU Dresden) 

Wodór jest uniwersalnym nośnikiem energii, podczas jego 
spalania powstaje czysta woda, a nie szkodliwy dla 
środowiska dwutlenek węgla. Elektryczność, która 
przetwarzana jest w ogniwach paliwowych elektrycznych 
samochodów, lub ciepło mogą być produkowane w taki 
sposób nie niszcząc środowiska, jeśli wodór pochodzi z 
odnawialnych źródeł energii. Jak dotąd powstaje on 
przeważnie z paliw kopalnych. 

Musi więc zostać znaleziony proces produkcji, który będzie 
satysfakcjonujący ekonomicznie i ekologicznie. Chwilowo 
używa się procesu zgazowania lub fermentacji biomasy lub 

konwencjonalnej 
elektrolizy wody energią 
z odnawialnych źródeł. 
Naukowcy z Instytutu 
Przetwórstwa Żywności i 
Procesów 
Biotechnologicznych TU 
Dresden dążą do 
wykształcenia metody, w 
której algi zielone razem 
z purpurowymi 

bakteriami będą 
kultywowane w jednym 
systemie reaktorowym. 
Te organizmy używają 
energii słonecznej do 

podziału wody na wodór i tlen. 

Podczas naszego eksperymentu uczniowie mogą sami 
zbadać, w jaki sposób bakterie produkują wodór i jakie 

Hodowla mikroorganizmów w 
bioreaktorze w Instytucie Przetwórstwa 
Żywności i Procesów 
Biotechnologicznych TU Dresden 
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czynniki mają na to wpływ. Przy tym mogą nauczyć się 
powszechnie stosowanych technik w biologii molekularnej jak 
praca w sterylnych warunkach i poznać lub zgłębić zasady 
takie jak (anoksygeniczna) fotosynteza jako podstawa 
produkcji wody. Celem jest znalezienie optymalnych 
warunków rozwoju, żeby mikroorganizmy uzyskały 
maksymalną ilość wodoru. Na pierwszym planie są tu pytania 
o temperaturę, w której bakterie czują się dobrze, optymalne 
warunki światła i wpływ maksymalnego mieszania.  

Ponadto chcemy rzucić okiem na opłacalność metody i 
poszukać możliwości jej polepszenia, żeby metoda ta stała się 
w przyszłości częścią kogeneracji rozproszonej. 

„Zbieranie“ prądu w kosmosie (w kooperacji z Instytutem 
Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej TU Dresden) 

Od kwietnia 2013 pierwszy saksoński satelita SOMP1, który 
został stworzony przez studentów TU Dresden, przesyła 
sygnały z obity ziemskiej.  

Dzięki Instytutowi Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej TU Dresden 
technologia kosmiczna made in saxony zakorzeniła się jako 
składnik tutejszego środowiska badawczego. Materiały i sprzęt 
techniczny optymalizowane są pod kątem szczególnie 

ekstremalnych warunków 
poza naszą ziemią. 
Nierzadko przy takich 
wynalazkach dochodzi 
się do doświadczeń, 
które same mogą zostać 
wprowadzone na ziemi. 
Metoda, która używa w 
kosmosie ogromnych 
wahań temperatury na 
powierzchni satelitów do 
wytwarzania prądu, ma 

w pogotowiu również potencjał na dalsze codzienne 
zastosowania: termoelektryczne generatory. 

Pracownicy Instytutu Inżynierii Lotniczej 
i Kosmicznej na TU Dresden przy modelu 
SOMP1 
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W DLR_School_Lab TU Dresden uczniowie opuszczają 
ziemię i podążają za pierwszym saksońskim satelitą na orbitę. 
Dowiedzą się z jakimi trudnościami i wyzwaniami mierzą się 
naukowcy w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej. Bazując 
na tych doświadczeniach uczniowie będą mogli zupełnie 
samodzielnie zbudować model miniaturowego satelity, przy 
którym muszą szczególnie uważać na stabilność, wpływy 
temperatur i oczywiście na funkcjonalność termoelektrycznych 
modułów oraz na nadajnik. Od młodszych uczniów wymagane 
będzie skonstruowanie jak najbardziej wytrzymałego satelity, 
który może konkurować z wynalazkami innych uczniów. 
Uczniowie, którzy posiadają już wiedzę z dziedziny nauki o 
elektryczności i termodynamiki, dostaną zadanie konstrukcji 
wydajnej termicznie izolacji i tym samym optymalizacji 
nadajnika. Oprócz tego na podstawie pomiaru istotnych 
parametrów mają wyciągnąć wnioski dotyczące możliwości 
codziennego zastosowania termoelektryczności. Potrzebna 
jest tu zwłaszcza kreatywność młodzieży. Uczniowie szkół 
średnich, którzy mają więcej doświadczenia z 
eksperymentowaniem, będą samodzielnie zajmować się 
optymalizacją wydajności termoelektrycznych komponentów 
satelitów, przy czym wymagana będzie krytyczna analiza 
technologii i jej potencjał. 

  



25 

JAK WYGLĄDA DZIEŃ W 
DLR_SCHOOL_LAB TU DRESDEN? 

Dla jednej klasy szkolnej lub grupy projektowej istnieje 
możliwość całodniowego przeprowadzenia wybranych 

eksperymentów. 
Uczestnicy wspierani 
będą przez studentów 
TU Dresden. Klasy 
zostaną podzielone na 
grupy, tak aby 
maksymalnie sześć 
uczniów brało udział 
razem w jednym 
eksperymencie. Dla 
każdej odwiedzającej 

szkoły zostanie przygotowany specjalny program w 
porozumieniu z nauczycielami. 

Przykładowy przebieg dnia dla uczniów w wieku 10-13 lat 

godz. 09:00: powitanie gości 
godz. 09:10: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, 
         przedstawienie studentów/ opiekunów 
godz. 09:20: wprowadzenie 
godz. 09:50: przerwa 
godz. 10:00: pierwszy eksperyment 
godz. 11:00: przerwa 
godz. 11:15: drugi eksperyment 
godz. 12:15: przerwa obiadowa 
godz. 12:45: przygotowanie do prezentacji końcowej 
godz. 13:00: prezentacja końcowa (grupowa) 
godz. 13:45: runda podsumowująca, pożegnanie 
godz.14:00: koniec wizyty 
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Przykładowy przebieg dnia dla uczniów w wieku 14-18 lat: 

godz. 09:00: powitanie gości 
godz. 09:10: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, 

        przedstawienie studentów/ opiekunów 
godz. 09:20: wprowadzenie 
godz. 09:50: przerwa 
godz. 10:00: pierwszy eksperyment 
godz. 11:30: przerwa obiadowa 
godz. 12:00: drugi eksperyment  
godz. 13:30: przerwa 
godz. 13:40: prezentacja końcowa (grupowa) 
godz. 14:45: runda podsumowująca, pożegnanie 
godz. 15:00: koniec wizyty 

 

Podczas wizyty uczniowie mogą przeprowadzić po dwa 
eksperymenty. Na końcu wizyty zaplanowana jest prezentacja 
końcowa, żeby umożliwić im wgląd w eksperymenty, których 
nie byli w stanie przeprowadzić sami. Uczniowie pokazują 
sobie nawzajem zagadnienia i wyniki przeprowadzonych 
eksperymentów. Przy tym uczą się jak zrozumiale prezentuje 
się wyniki badań naukowych. 

Jeśli nie możecie poświęcić Państwo całego dnia, oferujemy 
możliwość krótszej wizyty. Ze względu na realizację naszego 
konceptu i motywację uczniów i uczennic powinni zaplanować 
Państwo minimum trzy godziny na wizytę. 
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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Kiedy otwarte jest DLR_School_Lab TU Dresden? 

DLR_School_Lab TU 
Dresden zostało otwarte 
dla zwiedzających 13go 
listopada 2013. Od tego 
dnia klasy szkolne, kursy 
lub grupy projektowe 
mogą przychodzić we 
wtorki, środy i czwartki, 
po wcześniejszym 
zameldowaniu się, aby 
brać udział w 

eksperymentowaniu.  

Gdzie dostanę dalsze informacje o DLR_School_Lab TU 
Dresden? 

Ogólne informacje o laboratoriach DLR_School_Labs i w 
szczególności o DLR_School_Lab TU Dresden znajdą 
Państwo w języku niemieckim i angielskim na stronie DLR: 
www.dlr.de/dlrschoollab 

Aktualne nowości na przykład o imprezach lub postępach w 
rozbudowie laboratorium znajdują się w języku niemieckim na 
naszym blogu: blog.tu-dresden.de/dlr_school_lab_tud 

Jak mogę zameldować klasę na wizytę? 

Nauczyciele mogą zameldować swoich uczniów na stronie 
www.dlr.de/schoollab na wizytę w DLR_School_Lab TU 
Dresden. Tam znajduje się formularz w języku polskim, w 
którym można zostawić swoje dane kontaktowe. Prosimy o 
wysyłanie formularza zgłoszeniowego na nasz adres mailowy:  
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dlr.school.lab@tu-dresden.de  

Zgłosimy się do Państwa, aby potwierdzić termin i omówić 
eksperymenty oraz program. 

Jeżeli macie Państwo specjalistyczne pytania odnośnie 
eksperymentów, chcecie wyjaśnić informacje o przebiegu 
wizyty, lub porozmawiać z nami osobiście z innych powodów, 
prosimy o korzystanie z naszych dyżurów telefonicznych: 

wtorek: godz. 10.00 - 12.00 

środa: godz. 12.00 - 13.00  

czwartek: godz. 14.00 - 16.00 

tel: (0049)351-488-7262 

Osobą kontaktową jest Aleksandra Gadowska. 

Ile kosztuje wizyta w DLR_School_Lab TU Dresden? 

Wizyta w DLR_School_Lab TU Dresden jest darmowa dla klas 
szkolnych. Wszyscy uczniowie i uczennice wraz z 
towarzyszącymi im nauczycielami i nauczycielkami otrzymują 
wstęp wolny na wystawy w Muzeum Zbiorów Technicznych w 
Dreźnie w dniu wizyty. 

Gdzie mogę zjeść obiad z uczniami i uczennicami? 

W czasie przerwy obiadowej do Państwa dyspozycji jest 
kawiarnia Turmcafé. Tutaj można też spożywać przyniesione z 
domu potrawy i napoje. Mogą też Państwo zamówić przez nas 
ciepły obiad dla siebie i dla całej klasy. Ta oferta składająca 
się z dania głównego i deseru kosztuje jednakże 3,50 € za 
osobę. W razie potrzeby proszę nas o tym poinformować. 
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Jakie eksperymenty są odpowiednie dla jakiego 
wieku i jaki związek mają one z planem nauczania? 

Zakres i stopień trudności proponowanych przez nas 
eksperymentów dopasowane są do wieku i stanu wiedzy 
uczniów. Dlatego wszystkie eksperymenty nadają się dla 
wszystkich grup wiekowych (oprócz eksperymentów procesy 
energetyczne i biowodór, które polecamy dla uczniów od 

wieku 14 lat). 
Eksperymenty mogą też 
zostać dopasowane do 
specjalnych wymagań 
wyników nauczania klas 
o przyrodniczym profilu. 
Właśnie dla 
uczestników takich 
kursów interesujący i 
ważny jest związek z 

badaniami i interdyscyplinarność eksperymentów. Program 
oferowany w DLR_School_Lab to uzupełnienie programu 
nauczania, to znaczy, że nie pokrywamy pojedynczych 
punktów w programie, tylko oferujemy eksperymenty 
poszerzające tematykę i zagadnienia z lekcji. Zamysł 
eksperymentów oczywiście ma na względzie stan wiedzy 
wyznaczony przez program nauczania. 

Jak mogę przygotować moją klasę na wizytę, by z 
powodzeniem wprowadzić ją do moich lekcji? 

Z tym zagadnieniem możecie się Państwo zawsze do nas 
zgłaszać. Posiadamy materiały informacyjne o wiedzy 
potrzebnej przed wizytą dla różnych szkół, klas i 
eksperymentów. Tym sposobem mogą Państwo uwzględnić 
wprowadzenie do rocznego planu nauczania przed wizytą w 
laboratorium. Dodatkowo na naszej stronie internetowej 
znajdują się szczegółowe opisy i zdjęcia eksperymentów, 
które możecie Państwo wykorzystać na przygotowanie przed 
swoją wizytą. 
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Czy mogę odwiedzić DLR_School_Lab TU Dresden z moją 
klasą/ grupą projektową na kilka dni, na przykład w ramach 
dni projektowych? 

Generalnie możliwa jest kilkudniowa wizyta. Takie pytania 
możemy omówić indywidualnie przed Państwa wizytą. 

Czy można odwiedzić DLR_School_Lab TU Dresden również 
podczas ferii szkolnych? 

Od wakacji letnich 2014 planujemy też program wakacyjny, na 
który będą mogły zameldować się grupy i pojedyncze osoby. 
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INFORMACJE KONTAKTOWE 

DLR_School_Lab TU Dresden @ Technische Sammlungen 
Dresden 

Junghansstr. 1-3 

01277 Dresden 

 

Dr. Janina Hahn (kierowniczka), Dr. Antje Vetter (asystentka) 

telefon: 0351 - 488 - 7207 

email: dlr.school.lab@tu-dresden.de 

blog: blog.tu-dresden.de/dlr_school_lab_tud 
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