
                     Platforma z makietą miasta – opis stanowiska 

  

Wymagania dotyczące wykonania stanowiska Platforma z makietą miasta dla Planetarium – 

Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie. 

Założenia konstrukcji stanowiska: powierzchnia przeznaczona na stanowisko 16 m2, wysokość 

pomieszczenia gdzie będzie zainstalowana platforma z makietą – 3,8 m. 

 

 

 Będzie to drgająca z różnymi częstościami makieta miasta. Na makiecie będą ustawione 

budynki o różnej wysokości. W zależności od częstotliwości drgań, zburzeniu ulegną tylko wybrane 

rodzaje zabudowy. Na koniec pokazu robot składa budynki do pierwotnej postaci. Czas działania 

stanowiska dla jednej grupy zwiedzających tj. wybór częstotliwości drgań, burzenie budynków i ich 

odtworzenie nie może przekraczać 8 minut. Rozwiązaniem idealnym byłoby takie, które 

pozwoliłoby w czasie 8 minut cały proces powtórzyć dwa razy dla dwóch różnych częstotliwości. 

Np. drganie platformy 30 s, składanie budynków 3,5 min., wybór innej częstotliwości, drganie 

platformy 30 s i kolejne składanie budynków 3,5 min. 

 Platforma (stół) o rozmiarach około  2,5 x 1,5 m z makietą miasta, zawieszona elastycznie i 

mająca możliwość wykonywania drgań w jednej osi poziomej z rożnymi częstotliwościami. 

Powinny to być co najmniej 2 częstotliwości, a maksymalnie 3, dobrane w sposób doświadczalny, 

dające powtarzalny skutek burzenia właściwej części makiety. Na makiecie ustawione będą budynki 

o rożnych wysokościach. W zależności od częstotliwości drgań, zburzeniu ulegają tylko wybrane 

rodzaje zabudowy. W przypadku zastosowania dwóch ustawień częstotliwości burzą się tylko 

budynki wysokie przy tzw. niskiej częstotliwości, i niskie budynki przy wysokich częstotliwościach. 

Istnieje możliwość wprowadzenia 3 trybu częstotliwości, będącego wartością pomiędzy niską a 

wysoką częstotliwością, przy której burzone będą budynki o średniej wysokości. Na koniec pokazu 

odpowiednio skonstruowany i zaprogramowany robot poskłada budynki do pierwotnej postaci. 

 Stanowisko pokazuje czym jest rezonans podłoże – struktura (budynek) i jakie może on 

wywołać skutki, jeśli dotknie siedzib ludzkich. Fale sejsmiczne rozchodzą się we wnętrzu Ziemi ze 

skończoną prędkością i określoną częstotliwością. Najgroźniejsze są dla tych obiektów, z którymi 

wchodzą w rezonans. Rośnie wówczas amplituda drgań i obiekty mogą ulec destrukcji. Stanowisko 

niesie także bardzo ważne przesłanie – głównym środkiem zabezpieczającym przed skutkami 

katastrof, w tym trzęsień ziemi, jest sprawna administracja i rozsądne prawodawstwo. 

Prawodawstwo może w tym przypadku stworzyć przepisy budowlane wymagające takich 

konstrukcji architektonicznych, które będą odporne na spotykane w trzęsieniach ziemi 

częstotliwości. Dlatego wśród modeli budynków na makiecie powinien znaleźć się jeden budynek 

wysoki z zabezpieczeniem przed trzęsieniami ziemi. Powinien być wykonany z przezroczystego 

materiału, aby można było śledzić pracę urządzeń antysejsmicznych wewnątrz budynku lub 

powinny być widoczne elementy zapobiegające wejściu struktury w rezonans, np. odpowiednio 

duża masa podwieszona przy szczycie budynku (przykład z Taipei: 

https://gadzetomania.pl/50406,najwyzszy-budynek-swiata-stoi-dzieki-olbrzymiej-stalowej-kuli ).  

Taka instalacje klarownie pokaże odwiedzającym, jak wykorzystując proste prawa fizyki, można 

zapobiegać katastrofom budowlanym.    

https://gadzetomania.pl/50406,najwyzszy-budynek-swiata-stoi-dzieki-olbrzymiej-stalowej-kuli


 Każdy model budynku na makiecie powinien posiadać taką samą podstawę, wspartą na 

odpowiednim elemencie sprężystym: sprężyna, elastomer lub inny. Podstawa będzie na trwałe 

związana z płytą stołu wibracyjnego. Na każdej podstawie będzie można ustawić model domu. 

Wysokość budynku i rozmieszczenie masy w jego wnętrzu, pozwoli dobrać stałą czasową każdego 

z modeli, który będzie swoistym wahadłem sprężynowym, a także dopasować częstotliwość 

rezonansową. Stanowisko z przekrojem Platforma z makietą miasta powinno posiadać możliwość 

uruchamiania z dwóch miejsc: zdalnego poprzez protokół TCPiP oraz ze stanowiska. Protokół 

TCPiP powinien umożliwiać również śledzenie stanu stanowiska z komputera centralnego. 

 

Problemy do rozwiązania: 

1. Określić sposób budowy sprężystej podstawy dla modeli budynków na makiecie; określić rodzaj 

materiału sprężystego, kształt sprężyny itp. 

2. Określić z jakich materiałów należy zbudować makietę, aby była trwała – modele będą 

wielokrotnie przewracane i poddawane działaniu chwytaka robota. 

3. Określić masę, wymiary i ilość elementów, z których będą zbudowane modele budynków na 

makiecie. Czy będą to pojedyncze elementy, które pod wpływem drgań platformy po prostu się 

przewrócą, czy też budynki wysokie składać się będą z kilku klocków, które ulegną „rozsypaniu”. 

Czy w takim przypadku klocki muszą być z sobą połączone jakimś rodzajem cięgien, czy raczej 

będą stanowiły niezależne elementy. 

3A. Określić, czy budynki mogą imitować znane obiekty architektoniczne z terenu GZM: budynek 

wysoki (>20 pięter): Altus, .KTW 2, kukurydza, gwiazda, budynek Węglokoksu; średni (>5 

pięter): .KTW1, Silesia Business Park, SuperJednostka, Wydział Nauk o Ziemi UŚ; niski (< 5 

pięter): Biblioteka Śląska, CNiBA, Teatr Śląski, NOSPR, familok z Giszowca.    

4. Określić sposób rozpoznawania elementów przez robota; poprzez kolor ścian klocków, naklejone 

elementy np. kod paskowy, czy jeszcze inny. 

5. Określić rodzaj robota mogącego sprostać zadaniu odbudowywania zburzonej makiety. 

6. Określić interfejs - człowiek maszyna i sposób uruchamiania stanowiska. Np. poprzez panel 

sterujący pozwalający na wybór jednej z dwóch lub trzech częstotliwości drgań platformy, a 

następnie uruchomienie robota, lub tylko wybór częstotliwości drgań platformy, zaś robot zostanie 

uruchomiony automatycznie po zatrzymaniu pracy platformy i przywróci makietę do stanu 

wyjściowej. 

7. Określić względy bezpieczeństwa; odległość zwiedzających od krawędzi platformy, zbudowanie 

poręczy wokół platformy itp. 

8. Określić zapotrzebowanie na moc dla stanowiska. 

9. Określić koszty eksploatacji stanowiska: serwis platformy, robota, elektroniki itp. 

10. Określić rodzaj i wielkość raka do montażu elektroniki sterującej stanowiskiem oraz odległość 

raka od platformy. Rozważyć możliwość montażu elektroniki w podstawie platformy. 

11. Określić koszt projektu i budowy stanowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Robot typu XY 

 

 

Robot przemysłowy 

 

 


