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Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelników piąte wydanie opracowań pn. „Zeszyty Naukowe UJW. Studia 

z Nauk Technicznych”, poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu nauk technicznych 

i ekonomicznych. Jest to następny krok na drodze do wypracowania akademickiej pozycji po-

lkowickiej Uczelni. Różnorodną tematykę poruszoną w tym numerze łączy wykorzystanie na-

rzędzi komputerowych i informatycznych.

Na zawartość zeszytu składa się dziesięć artykułów autorów z Polski, jak i z zagranicy, do-

tyczących wykorzystania różnorodnych narzędzi w biznesie i przemyśle. 

Franciszek Balik przedstawia nową metodę projektowania elektronicznych układów linio-

wych w dziedzinie częstotliwości poprzez optymalizację rozkładu biegunów i zer. Zapropo-

nowana metoda okazała się bardzo efektywna pod względem wymaganego czasu obliczeń. 

Zaprezentowano przykłady optymalnego doboru pojemności i indukcyjności, który pozwala 

na to, aby układy posiadały wymagane charakterystyki częstotliwościowe, co wskazuje na 

możliwość ich aplikacji. 

Maciej Kulisiewicz i Stanisław Piesiak przedstawiają procedury stosowania liniowej wie-

lowymiarowej analizy regresji do słabo uwarunkowanych danych eksperymentalnych. Dzięki 

tej procedurze można łatwo wykryć wadliwe wyrazy, które mogą występować w macierzy ob-

serwacji, a także łatwo zweryfikować liniowość modelu regresyjnego. Jest to istotne zwłasz-

cza w przypadku tzw. układów słabo uwarunkowanych. Tę metodę i jej zalety przedstawiono 

na licznych elementarnych przykładach numerycznych.

Zdzisław Pólkowski, Damian Constantin, Anghel Ionut Raducu oraz Catalina Elena Blidaru 

w artykule The Integration of BI, ERP and CRM Systems charakteryzują i wyjaśniają istotne różnice 

między systemami CRM, ERP i BI. Ponadto zostały opisane pojawiające się trendy w tym zakresie. 

Mirosław Bocian, Rafał Mech, Wojciech Myszka i Michał Przybylski przedstawiają wpływ 

rekrystalizacji na własności tłumiące stopu Fe
75

Zr
4
Ti

3
B

17
Cu

1
. Potwierdzili poprzez badania na 

próbkach, że względne tłumienie materiału ulega zmniejszeniu po odpowiedniej obróbce 

cieplnej.

Stanisław Piesiak, Kazimierz Grzywa i Wiesław Jarguliński, bazując na analizie rozkładu 

widma drgań w dyskretnym zbiorze estymat charakterystyk i parametrów (moc widma, struk-

tura częstotliwościowa widma, wariancja z realizacji odcinkowych), zaproponowali metodo-

logię i narzędzia do badań porównawczych tąpań kopalnianych.

Karol Pachla i Zdzisław Pólkowski w pracy pt. An analysis of selected e-learning systems za-

mieścili opis analizy porównawczej wybranych systemów wspomagających proces zdalnego 

nauczania. Warto wspomnieć, że badania przeprowadzono z wykorzystaniem systemu Make-

ItRational, który posiada zaimplementowany algorytm wielokryterialnej metody AHP. 

Elżbieta Jasińska, Marek Jasiński, Michał Jasiński i Łukasz Jasiński przedstawiają problemy 

związane z konkurencyjnością w przemyśle wydobywczym. Konkurencyjność ta przejawia się 

rozwojem i kształtowaniem m.in. specyficznego otoczenia w strukturze klastrowej, w obrębie 

którego może rozwinąć się regionalne otoczenie edukacyjne, funkcjonują współpracujące 

i kooperujące oraz konkurujące ze sobą podmioty edukacyjne kształcące przyszłe kadry w tym 

obszarze.
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Elżbieta Jasińska, Marek Jasiński i Stanisław Janik przedstawiają zjawisko turbulencji oraz 

chaosu we współczesnej rzeczywistości ekonomicznej oraz zjawisko intensywnego rozwoju 

doktryny społecznej odpowiedzialności biznesowej (CSR).

Michał Jasiński, Dominika Kaczorowska, Laura Jasińska i Łukasz Jasiński prezentują pro-

blemy z zapewnieniem dostatecznie wysokiej jakości energii elektrycznej, niezbędnej do pra-

widłowego funkcjonowania maszyn wykorzystywanych w kopalniach rud miedzi, zwłaszcza 

ze względu na powszechność wyższych harmonicznych w sieciach zasilająco-odbiorczych. 

Autorzy zwracają uwagę na zapewnienie dostatecznego poziomu bezpieczeństwa zarówno 

podczas normalnej pracy, jak i w stanach awaryjnych. 

Piotr Kowalewski dokonuje przeglądu rozwiązań, jakie oferują systemy wizyjnej kontro-

li jakości i sterowania. W pracy przedstawiono przykłady implementacji przemysłowych, jak 

również rozwiązania techniczne. Zaprezentowane przykłady dotyczą rzeczywistych projek-

tów i wdrożeń w zakładach produkcyjnych w Europie i Polsce. 

Stanisław Piesiak

Zdzisław Pólkowski

Polkowice, grudzień 2016 r.
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Electronic Circuit Design by Pole and Zero 

Distribution Optimization via the Semi-Symbolic 

Transimpedance Method

Summary: In this work a new method of linear circuit design in frequency domain by poles (zeros) 
distribution optimization is presented. The method, which uses the relationship between poles and 
appropriate sums of circuit time – constants, does not need the poles determination explicitly. New 
relationships, allowing us to calculate the time – constants matrix for circuits having capacitors 
and inductors as reactive elements, have been derived. Thanks to this, the elements of this 
matrix can be counted in a uniform manner by the transimpedance method. In the first stage of 
the method the criterion function is generated in semi–symbolic form, while in the second stage 
the optimization process is performed. The optimization loop does not include circuit equations 
formulation and solution. Thanks to this fact the method proposed appears to be very efficient. The 
examples of optimal capacitors and inductors chosen in such a way as to reach the required transfer 
characteristics have also been included.

Keywords: Computer Aided Design, Electronic Circuit Optimization, Pole and Zero Approximation, 
Symbolic Methods.

Projektowanie układów elektronicznych poprzez optymalizację rozkładu biegunów 
i zer z wykorzystaniem semisymbolicznej metody transimpedancyjnej Badania papieru

Streszczenie: W artykule została przedstawiona nowa metoda projektowania elektronicznych ukła-
dów liniowych w dziedzinie częstotliwości poprzez optymalizację rozkładu biegunów i zer. Metoda, 
w której wykorzystano związek pomiędzy biegunami (zerami) a stałymi czasowymi obwodu nie wy-
maga wyznaczania biegunów explicite. W pracy zostały wyprowadzone nowe zależności pozwala-
jące na wyznaczenie macierzy stałych czasowych układu zawierającego zarówno kondensatory jak 
i cewki. Dzięki temu elementy tej macierzy są obliczane w jednakowy sposób metodą transimpedan-
cyjną. W pierwszym etapie prezentowanej metody jest wyprowadzana funkcja kryterialna w postaci 
semisymbolicznej, podczas, gdy w etapie drugim jest przeprowadzany proces optymalizacyjny. Tak 
więc, pętla optymalizacji nie obejmuje formułowania równań układu i ich rozwiązywania. Dzięki 
czemu proponowana metoda okazała się bardzo efektywną pod względem wymaganego czasu ob-
liczeń. Zostały załączone przykłady optymalnego doboru pojemności i indukcyjności w taki sposób, 
aby układy posiadały wymagane charakterystyki częstotliwościowe. 

Keywords: Projektowanie wspomagane komputerowo, optymalizacja układów elektronicznych, 
aproksymacja biegunów i zer, metody symboliczne.

FRANCISZEK BALIK
Jan Wyzykowski University, Poland
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1. Introduction

The proper selection of electronic elements during the designing of electronic circuits 

in frequency domain ensures the proper shapes of network characteristics. The optimal 

parameter chosen in such a way as to reach the demanded transfer characteristics can 

be performed in different ways. 

One of them is the method called the frequency domain optimization [1] in the loop 

of which the formulation as well as solution of the circuit equations is performed. In this 

approach the demanded frequency characteristics (such as magnitude, phase or delay 

characteristics) are approximated by actual characteristics using an optimization method 

operating on a determined set of parameters. This method very often suffers from weak 

convergence because of ill-conditioning of the hessian matrix (many local minima and 

deep winding valleys exist). Therefore, this is rather an extremely time consuming method 

and requires fast analysis and effective optimization methods.

Another approach is the optimization on the complex plane. Although several 

numerical methods for poles determination exist such as QR or QZ [3, 4, 15], there is no 

efficient numerical method for their calculation, especially for large circuits [5]. The 

necessity of poles determination at each step of the optimization process makes these 

methods rather cumbersome. Though the eigenvalue approach is more numerically stable 

than that basing on calculating polynomial coefficients [7], the big disadvantage of these 

methods is that the eigenvalue–finding stage often encounters singular matrices due to 

the topological structure of the network. On the other hand, the determination of poles 

and zeros in symbolic form is very complicated, particularly in the case of more than 

four poles/zeros (pole splitting method [3], state variable method [6]). Moreover, some 

symbolic approximated methods can suffer sometimes from their insufficient accuracy 

(matrix approximation method [8]). The coefficients matching method also belongs to 

this group [1, 9]. This method needs to have at its disposal symbolic representation of the 

network function, which becomes useless in the case of large circuits. The interpolative 

approach to symbolic analysis represents some solutions to this problem [10]. 

In this work a new semi-symbolic method of linear circuit design in frequency domain, 

which does not need the poles and zeros calculation explicitly, is presented. The main idea 

of the method relies on the fact that in the first stage the criterion function is generated 

in semi – symbolic form. In the second stage the optimization process is performed. The 

optimization loop does not include circuit equations formulation and their solution. 

Thanks to this fact the method proposed appears to be very efficient. As the criterion 

function, the relationship between poles (and zeros) and appropriate sums of circuit time 

– constants have been applied. In work [11] this method was applied to circuits having 

capacitors only as reactive elements. In this work, by using a modified nodal matrix 

description of the network as well as by generalization of transresistance and time

Księga1.indb   10Księga1.indb   10 2017-03-29   13:19:472017-03-29   13:19:47
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constants matrices, this method was applied to the circuits having both type of elements 

– capacitors and inductors. A generalization of Haley’s time –constants matrix has been 

developed here, which allows us to recognize whether and why the optimization task 

is solvable or not, as well as thanks to these relationships, the elements of the time-

constant matrix can be counted in a uniform manner by the transimpedance method. 

This approach simplifies the whole algorithm.

In Section II the theoretical background of the method has been delivered. In Section 

III the optimization task has been formulated. Section IV details the algorithm and 

computational testing of the new method. 

2. Theoretical background of the Method

2.1. Transfer functions
Let’s consider a linear, time-invariant and lumped electronic circuit, which is described 

by the nodal (or modified nodal) equation [5]

 (1)

where: Y – nodal (or modified nodal) matrix, V – vector of node voltages (or node 

voltages and currents added for independent voltage sources and inductors), w – vector 

of independent currents (or independent source currents and independent source 

voltages).

Assuming that the system output is dTV, the network transfer function H(s) for a single 

input win 
can be expressed as [3]:

 
(2)

where: detY – the main determinant of matrix Y,

Ỹ(win,d) – is the Y matrix with in – th row replaced by the dT vector. 

The network poles p
i
 are the values of s such that detY = 0, and transfer function zeros 

z
i
 are values of s such that detỸ(win,d). Hence the network function H(s) can be expressed 

in the form

 
 (3)

this corresponds to the rational representation:

 

  (4) 

where: p
i
(x), z

j
(x) – poles and zeros of the transmittance, respectively, a

i
 = a

i
(x), b

i
 = b

i
(x) 

– real coefficients, x = [x
1
, x

2
,..., x

M
]T – vector of circuit parameters. H

0
 – constant.
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H(s)= detỸ(win,d)/detY

YV = w
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b
0
 = 1,

Poles and zeros can be real or conjugate complex. Because the calculation of 

zeros is performed in the same way as calculation of poles by using one rank modified 

admittance matrix, our further considerations will concern the denominator coefficients 

b
i
 determination only.

2.2. Poles
The relationship between poles and polynomial coefficients has the well – known 

form of symmetric functions:

 (5a)

 (5b)

 (5c)

 (5d)

On the other hand, the characteristic equation resolved from the determinant

  (6)

is

 (7)

  

where: λ = – 1/s. 

Knowing the relation between the characteristic polynomial coefficients and 

appropriate entries of the Y matrix, we are able to express the coefficients b
i
 (5) as 

functions of these entries.

To find these relationships two cases of the parameter vector x will be considered.

Case of capacitance vector

  (8)

The admittance matrix Y can be formulated as a sum: 

  
(9) 

where: G and C are the conductance and capacitance (nxn) matrices, respectively.

The generalized eigenvalues equation corresponding to (9), from which the poles of 

the circuit can be determined is:

 (10)

where: z – is an eigenvector of Y.

b
1 
= Σ

m

i=m pi
1

b
1 
= Σ

m-1

i=1 pipj

1 Σ
m-1

j=i+1

b
m

 = 1/(P
1
P

2
...P

m
).

det(Y) = det(G+sC) = 0

Q(λ) = λn + σ1λn-1
 + ... + σ

n-1
 λ + σ

n 
= 0

x = [C
1
, C

2
, …, C 

nc
]T,

Y = G + sC, 

(G + sC)z = 0, 
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In work [2] it was shown, that, if a circuit has n
c
 capacitors Cα, α = 1,…, n

c
, then the 

matrix C can be decomposed in the form: 

 

 (11)

where: A
c
 – is an n × n

c
 incidence matrix for the capacitors. 

If a capacitor Cα is connected between nodes k and l, then each column α in A
c
 is the 

connection vector: qα 
= e

k 
– e

l
. Diagonal n

c
 × n

c
 matrix C’ has diagonal elements: Cα, α = 1,..., 

n
c
. It was further shown that if dc poles are assumed to not exist (i.e. R = G-1 exists), then 

applying (11) and after some transformations the equation (10) can be formulated in the 

reduced form:

 (12)

 

where: z
nc

 = AT
c 
z – transformed n

c
 -dimensional eigenvector, for s ≠ 0, λ = 1

s
,   (13)

I
nc

 – is n
c
 – dimensional identity matrix. 

The entries of the n
c
 × n

c
 T matrix known as the time-constant matrix defined by: 

 (14)

are equal to

  (15)

where: Rαβ– is the transresitance between ports β and α.

If the capacitors are independent (e.g. capacitor loops don’t exist), rank T = rank C = n
c
, 

then n
c
 finite poles of the network are determined by the eigenvalues of the matrix T: 

 

 (16)

B The case of capacitance and inductance vector

Let us consider now the n – node circuit containing n
C
 capacitors and n

L
 inductors, 

 
 (17)

for which the modified (MNA) nodal matrix Y with part exposed inductance will be 

partitioned as a sum of block matrices [5,17]:

  
 (18) 

where: G and C are the conductance and capacitance n x n matrices, respectively,

L' = diag(L) – diagonal inductance n
L
 × n

L
 matrix

A
L
 – inductance incidence n × n

L 
matrix.

∑
=

==
cn

1α
αα CTT qqAC'AC αcc

 0=− cc nn )( zIT λ

 C'RAAT cc
T=

βαβββαβ CRCT == RqqT
α

 for i = 1,... n
c
.

i
ip

λ
1−=

x = [C
1
, C

1
, …, Cn

C
, L

1
, L

2
,…, Ln

L
]T = [D

1
, D

2
, …, D

M
]T,  M = n

C 
+ n

L
,   

G A
L

AT
L
 0[( ]) C O

O    –Ĺ[( ])+ sỸ =
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The generalized eigenvalue equation corresponding to (18), from which the poles of 

the circuit can be determined, is:

 
 (19)

where: z̃ is an eigenvector of (n+ n
L
) x (n+ n

L
) matrix Ỹ.

Although the poles distribution determination basing on eq. (19) is possible, the 

knowledge concerning the existence of its solution or the reasons for the nonexistence 

of this solution is not attainable. To overcome this problem, the equation (19) will be 

transformed to the form similar to that like (12).Taking into account (11) the generalized 

eigenvalue equation (19) can be formulated as

 

  (20)

where: I – is n + n
L
 – dimensional identity matrix, C = dia g (C). 

Using the block matrix inversion method and some matrix manipulations one gets

 (21)

where: z
M

 – transformed M = n
C
 + n

L
 – dimensional eigenvector, for s ≠ 0, λ = 1

s
,

I
M

 – is M-dimensional identity matrix.

The details of the transformation of eq. (20) to suitable form (21) as well as determination 

of the entries of the generalized time-constant M×M matrix T̃ can be comprehensibly 

explained using the following theorem.

Theorem 1

If the conductance matrix G and transresistance matrix R
LL 

= AT
L
G–1A

L
 formulated for the 

circuit described by the modified nodal admittance matrix (18) are nonsingular, then the 

eigenvalue equation (21) will exist corresponding to this matrix with generalized time-

constant M×M matrix T̃ , which can be defined as a matrix partitioned: 

 
 (22)

having the following parts:

  (23a)

           (23b)

 
(23c)

 (23d)

where:  

  (24)

G A
L

AT
L
 0[( ]) C O

O    –Ĺ[( ])+ s z̃ = 0

G A
L

AT
L
 0[( ]) C O

O    –Ĺ[( ])+ ss-1 I + z̃ = 0

(T̃ – λ Ι)ZM = O

T
I
 T

II
T

III
  T

IV
[ ] T̃ =

  T̃I = [(R
LL

)]
 
– R

CL
R

LL
–1R

LC
) C'

  T̃II = R
LL
–1L'

  T̃III = R
LL
–1R

LC 
C'

  T̃IV = R
LL
–1L'

R
LL 

=
 
A 

L
T RA

L
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is the transresistance n
L
 × n

L
 matrix determined between inductor ports;

C' = diag(C), L' = diag(L), and R = G-1,

 
(25)

is the transresistance n
c
 × n

c
 matrix determined between capacitor ports, 

  (26)

is the transresistance n
c
 × n

L
 matrix determined between capacitor and inductor ports, 

and finally,

 (27)

is the transresistance n
L
 × n

c
 matrix determined between inductor and capacitor ports.

The proof of this theorem is delivered in Appendix A.

The matrix T̃ can be expressed as a multiplication of two matrices 

 (28)

where:

  (29)

is the generalized transresistance matrix and

 

 
(30) 

is the extended diagonal matrix, C' = diag(C), L' = diag(L) . 

It should be noticed that if the capacitors and inductors are independent (e.g. capacitor 

loops or inductor cut sets do not exist), rank T̃ = M, then M finite poles of the network will 

be given by the eigenvalues of the matrix T̃ : 

  

 (31)

2.3. The relationship between poles (zeros) and time constants
Let’s consider a circuit with n

c
 capacitors and n

L
 inductors for which the generalized 

time-constant matrix T̃, having eigenvalues, λ
i
, i = 1, 2, …, M, exists. The scalar invariant 

constraints for traces of T̃ matrix can be expressed in the following compact form [2]:

  (32)

where: k = 1, 2, …, r,
  

r = rank T̃ ≤ M.

R
CC 

=
 
A 

L
T RA

C

R
CL 

=
 
A 

L
T RA

L

R
LC 

=
 
A 

L
T RA

C

T̃ 
 
=

 
R̃  diag(D)

 
R̃  

I
 

 
R̃  

II

 
R̃  

III
  

 
R̃  

IV
[ ] 

R̃  = [ [(R
LL

)]
 
– R

CL
R

LL
–1R

LC
) R

CL
R

LL
–1

R
LL
–1R

LC R
LL
–1 ]

C    0

0 L'[ ]diag(D)=

 ,        for i = 1,..., M.
i

ip
λ
1−=

∑
<<<

=⋅⋅
k

k
iii

kiii T
...21

21
... λλλ
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Taking into account relationship (31), the constraints in (32) are given consecutively by

           

  (33a)

  (33b)

  (33c) 

  

 
(33d)

Generally, we can tell that traces are some functions of poles (zeros):  . 

On the other hand the traces can be estimated by time – constants:

 

 

 
(34a)

 
(34b)

 

  (34c)

…

 

 

 (34d)

where: D
j
 denotes j –th component of the parameter vector (17). Generally, we can tell 

that traces are some functions of network parameters: T̃J = T̃J (X)

∑
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− −=
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2.4 Determination of two – port transresistances
In this work, the so called transimpedance method is proposed for the determination 

of transresistances [11, 12, 14]. Consider the two – port shown in Fig. 1 in which the circuit 

resulting after extracting all capacitors and inductors, short – circuiting all independent 

voltage sources and open – circuiting all independent current sources is characterized by 

the conductance matrix G. Port β = ( β 
1
, β 

2
) is formed by extracting element Dβ and port α 

= (α
1
, α

2
) is formed by extracting element Dα. Dividing voltage Vα (measured at port α) by 

excitation current Iβ (at port β ) we get the transresistance from port β  to port α which can 

be expressed by elements of the matrix R = G-1: 

Figure 1. Explanation of the transresistance Rαβ definition.

  (35)

where: r
ij
 represents the entry from the i – th row and the j – th column of R, α

i
, i = 1, 

2 – pair of natural numbers representing nodes of port α. The entries of G-1 matrix, as it is 

well – known, can be determined by:

 (36) 

where: Δ
ji
 = (-1)i+j M

ji
 is the ji – th cofactor of G, det G = |G| ≠ 0 is the main determinant 

of G.

Application of the LU – factorization method speeds up the whole process 

of transresistance calculation significantly. It should be pointed out that these 

transresistances can be obtained also in symbolic form, if needed [12]. Consider a two 

– port shown in Fig. 2. Denote its input terminals as a pair i = (i
1
, i

2
) and its output terminals 

as o = (o
1
, o

2
). Let the elements extracted Dα be connected to pairs of nodes α = (α

1
, α

2
), 

α = 1, 2… M. All kind of transresistances (24) – (27) can be determined using the method 

delivered above. Although zeros can be determined in the same way as poles for modified 

admittance matrix Ỹ (win, d) they can be also obtained by the method delivered above with 

only small modification of the time – constants matrix T [2,3,14].

Rαβ = Vα / Iβ, 
22122111),( βαβαβαβα rrrrR +−−== βα

  , = 
 

r jiji
j+i 

ij GG det det 
M)(-1 Δ

=
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Figure 2. Network prepared for time – constant matrix calculation.

3. Optimization Task

The goal of the optimization task is to find such circuit parameters, for which the 

network function will meet the re quirement shape. The optimization task is formulated 

in the following way:

  (37a)

where:   (37b)

The feasible solutions are constrained by the following set of parameters:

 (37c)
 

When all finite poles are taken into account in this task, the number of equations 

should be equal to the number of para meters (variables): r = M = jmax and the following 

relation should be fulfilled: 

  (38a)

In this case the absolute minimum should reach value 0, but in cases when some 

insignificant poles are neglected: 

 
 (38b)

To avoid the unstable solutions, the not important poles should be moved to infinity 

(to very high frequencies). The set of parameters should be restricted appropriately, in 

accordance with the demands of their range of work. To avoid operating large numbers 

during optimization process, the criterion function (37b) can be normalized:

  (39)

mim [F{x)/ x € X(x)}

X(x1) = {x1Ixmini 
≤  x1 ≤ xmaxi 

} , i = 1, 2, …, M. 

.,...,2,1,
~

MjTT jj ==

M ≥ r = jmax and .,...,2,1,
~

rjTT jj ==
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Basing on the method presented the universal computer program SemiSymPolOpt 

was written in MS Visual Basic computer language. The main computational effort of this 

program is devoted to the derivation of the functions (34) in semi symbolic form and the 

generalized time constants matrix (22). Derived relationships allow us to identify what 

causes the task to be unsolvable. The computer program monitors these cases (when 

matrices G and/or R
LL

 are singular).

As the optimization method, the Rosenbrock procedure with constraints [13] was 

applied. As the stopping criterion the minimal value of criterion function was applied: F < ε. 

If this condition is not met, then the program will continue calculations until the number 

of function evaluations will reach the required number: L < L
max

 and then the Rosenbrock 

procedure can be followed by the Fletcher-Reeves procedure [13]. For the Fletcher-Reeves 

procedure the computer program generates gradients in semi-symbolic form, too. Special 

attention should be paid to the choice of starting points. In this matter an important 

role is played by the engineer’s knowledge. The computer program is supplied with the 

automatic (random) choice of starting points as an option. The computer program was 

supplied with QR procedure [15], which can be used, optionally, once if the user wants to 

verify the results of optimization. 

4. Algorithm and Computational Experiments 

The Algorithm

Basing on the theoretical background delivered above, the following algorithm was 

formulated:

Step 1. Determine poles (zeros), which have to be realized basing on requirements 

concerning the shape of the network characteristics demanded.

Step 2. Identify capacitor and inductor ports: α = (α
1
, α

2
), α = 1, 2, ..., M. 

Step 3.  Extract all capacitors and inductors: Dα, α = 1, 2,... M. and short-circuit independent 

voltage sources, and open-circuit independent current sources.

Step 4. Formulate the conductance matrix G.

Step 5. Determine the transresistances needed R
ij
.

Step 6. Calculate the appropriate elements of the generalized time – constant matrix: 

                          .

Step 7. Calculate the appropriate cofactors of the matrix traces: T
1
,..., T

M
 and write in semi-

symbolic form (34) and form equations (38).

Step 8. Form the criterion function and solve the task (37). 

βαβαβ DRT =
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Derived relationships (theorem1 and (34) and (35)) allow us to identify what causes 

the task to be unsolvable and, thanks to these relationships, the elements of the time-

constant matrix can be counted in a uniform manner by the transimpedance method. 

This approach simplifies the whole algorithm.

B. Examples: Example1

Let’s consider the two stage common emitter broad-band amplifier, of which small 

signal PSPICE model schematic is shown in Fig. 3. 

Figure 3. Small-signal equivalent of a two – stage amplifier prepared for poles optimization.

The transconductances G1 and G2 are equal to 21mS. The following schedule of poles 

was accepted: p1 = –1e2 rad/s, p2 = –1e3 rad/s, p3 = –3.26e6 rad/s (Fig. 4.), which corresponds 

to the following cutting frequencies: f
1
 = 15.9 Hz, f

2
 = 159 Hz, f

3
 = 519 kHz.

Figure 4. Demanded distribution of poles:     

The ranges of changeability of parameters were limited as follows: C
min1

 = C
min3

 = 1e3 

pF, C
min2

 = 1e-3 pF, C
max1

 = C
max2

 = C
max3

 = 1e7 pF. The SemiSymPolOpt computer program 

basing on the input data concerning the circuit structure and element values generated 

the equations (38a):

– 1.10E7 = – 2.00E0*C1 – 3.51E1*C2 – 4.00E0*C3

1.00E13=+7.02E1*C1*C2+8.00E0*C1*C3+ 7.17E1*C2*C3

 – 3.07E15 = – 1.43E2*C1*C2*C3;

and the goal function in semi – symbolic forms (computer printouts):

F = ( 1 – ( – 2.00E0*X(1) – 3.51E1*X(2) – 4.00E0*X(3)) / ( – 1.10E7) )^2 + ( 1 – ( +

7.02E1*X(1)*X(2) + 8.00E0*X(1)*X(3) + 7.17E1*X(2)*X(3)) / ( + 1.00E13) )^2 + ( 1 – ( -

1.43E2*X(1)*X(2)*X(3)) / ( – 3.07E15) )^2.
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Next, starting from the point: x0 = [1e5, 1e3, 1e5]T (pF), the optimization procedure 

after 2111 function evaluations reached the minimum at x* = [0.499285e6, 17.11668e1, 

2.502392e6]T (pF), which corresponds to the following capacitors: C1 ≈ 500 nF, C2 ≈ 17 pF 

and C3 ≈ 2.5 μF. 

Figure 5. Magnitude of voltage transmittance.

The function value at the optimal point is equal to 0.00000078, which fulfils the global 

solution. Next, taking resulted capacitor values, the considered circuit was analysed 

by the PSPICE computer program [16]. The obtained transfer characteristic: dB│(V
out

/

V
in

)│(see Fig. 5) confirmed the demanded shape – its exact examination shows accuracy 

of calculation. 

Example 2

Let’s consider the one stage common emitter broad-band amplifier, of which the 

small signal PSPICE model schematic is shown in Fig. 6.

Figure 6. Small-signal equivalent circuit of one – stage amplifier prepared for poles optimization.
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The transconductance G2 is equal to 10mS. The schedule of demanded poles was the 

following: lower dominant pole p1 = – 0.909e2 rad/s, double upper poles p2 = p3 = – 4e7 

rad/s, which correspond to the following cutting frequencies: f
1
 = 14.47 Hz, f

2
 = f

3
 = 6.36 

MHz. It should be noticed that first and second upper poles are not split e.g. the inequality 

p2 << p3 is not fulfilled. As a starting point the following parameter vector was taken: x0 = 

[C1, C2, L1]T = [1 pF, 0.1 μF, 100 μH]T. The set of feasible parameters was restricted by the 

following constraints:

0.1 pF < C1 < 100 pF

0.001 μF < C2 < 100 μF

0.1 μH < L1 < 1000 μH

Figure 7. Magnitude of voltage transmittance at the starting point.

The magnitude of the voltage transmittance at the starting point is shown in Fig. 7 

(Tvo = 38.344 dB). As we see, the lower pole is nearby 145,26 Hz, while both upper poles 

constitute the complex conjugate pair, which appears in the form of resonant shape with 

f
0
 = 48.214 MHz and peak value + 4.8 dB. The SemiSymPolOpt computer program basing 

on the input data concerning the circuit structure and element values generated the 

equations (38a) in semi – symbolic form (computer printouts): 

- 1.100115011001E7 = -9.090909090909E0*C1 – 1.100000000000E1*C2 – 9.090909090909E-

3*L1; +5.500556305006E8 = + 1.000000000000E2*C1*C2 + 9.090909090909E-

1*C1*L1+1.000000000000E-1*C2*L1; -6.875687568757E9 = – 1.000000000000E1*C1*C2*L1

and the goal function:
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F1=(1-(-9.090909090909E0*X(1)-1.100000000000E1 *X(2) -9.090909090909E-3*X(3))/

(- 1.100115011001E7) )^2 + ( 1 – ( + 1.000000000000E2*X(1)*X(2) + 9.090909090909E-

1*X(1)*X(3) + 1.000000000000E-1*X(2)*X(3)) / ( + 5.500556305006E8))^2 + (1-(-

1.00000000000E1 *X(1)*X(2) *X(3)) /(-6.875687568757E9) )^2

Next, starting from the point: x0 the optimization procedure after 3735 function 

evaluations reached the minimum at x* = [5.37202017 pF, 1.0001005 μF, 127.977836 μH]T, 

which corresponds to the following values of capacitors and inductors: C1 ≈  5.4 pF, 

C2 ≈ 1μF and L ≈  127 μH. The goal function at the optimal point reached value 3.9 e-13 

which fulfils the stopping criterion (global solution). Next, taking resulting element 

values, the considered circuit was analysed by 

Figure 8. Magnitude of voltage transmittance in optimum

the PSPICE computer program. The obtained transfer characteristic: dB│ (V
out

/V
in

) │ 
(see Fig. 8) confirmed demanded shape. Its exact examination shows accuracy of 

calculation. As we see, the method can handle the tasks consisting of multiple poles. 
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Conclusions

In this work a new method of linear circuit design in frequency domain by poles 

(zeros) distribution optimization is proposed. The optimization procedure uses criterion 

function in semi – symbolic form, which is derived only once, basing on semi – symbolic 

representation of the time – constant matrix and its traces expressed via the appropriate 

transresistances. Moreover, it does not require calculating poles in an optimization 

loop repeatedly. Thank to these facts, this method appeared to be very efficient. Many 

computational tests confirmed this observation as well as its accuracy. Furthermore, 

the poles need not be separated. It should be pointed out that the method has been 

extended easily to inductances, by determining a few additional transresistances. Derived 

relationships allow us to identify what causes the task to be unsolvable and, thanks to 

these relationships, the elements of the time-constant matrix can be counted in a uniform 

manner by the transimpedance method. The proposed method can be successfully used 

for precise tuning of the electronic circuit in frequency domain.

Appendix A: Proof of Theorem 1

It was shown that taking into account relationship (11) the generalized eigenvalue 

equation (19) 

can be formulated as   

where: I – is n + n
L
 – dimensional identity matrix.

Using block matrix inversion method one gets

 

 (A1)

where: (A2)

 (A3)

 (A4)

 (A5)

where:  (A6)

, 
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The existence of K
ij
 matrices results from the nonsingularity of matrices G andRLL  

that was assumed in the theorem. Substituting (A2 – A5) to (A1) and multiplying the block 

matrices we get

 (A7)

After expanding K
ij
 matrices the equation (A7) takes the following form 

  

 (A8)

Multiplying left side eq. (A8) by matrix                       , and excluding this matrix on the 

right side, we get

 (A9)

  

 
(A10)

where: z
M

 = Hz – transformed M-dimensional eigenvector, I
M

 – is M-dimensional identity 

matrix.

Introducing definitions of new transresistances (24), (25), (26) and (27) one gets the 

matrix

 

 

   
(A11) 

that fulfills the theorem demands.      

q.e.d.
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Pewna procedura stosowania liniowej 

wielowymiarowej analizy regresji do słabo 

uwarunkowanych danych eksperymentalnych

Streszczenie:  W artykule przedstawiono pewien nowy sposób obliczeń parametrów modelu regresji. 
Polega on na odpowiednim sprowadzeniu regresji wielowymiarowej do regresji dwuwymiarowej 
poprzez wprowadzenie tzw. zmiennych zastępczych. Dzięki temu można łatwo wykryć wadliwe 
wyrazy, które mogą występować w macierzy obserwacji, a także bez trudu zweryfikować liniowość 
modelu regresyjnego. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku tzw. układów słabo uwarunkowanych. 
Sposób ten i jego walory przedstawiono na licznych elementarnych przykładach numerycznych.

Słowa kluczowe: analiza regresji, słabo uwarunkowane układy, zastosowania inżynierskie.
   
A certain method of multivariate regression analysis application to poorly conditioned 
experimental data
Summary: The article presents a new method of the regression model parameters calculation. The 
procedure consists in a suitable reduction of multivariate regression analysis to two-dimensional 
regression by means of creating so-called substitute variables. Due to that it is easy to detect 
defective elements which can exists in the observation matrix and linearity of regression model can 
be easily verified. This is especially essential in case of so-called poorly conditioned systems. The 
method and its advantages are presented in a lot of elementary numerical examples.

Keywords: regression analysis, poorly conditioned systems, engineering application.

1. Wprowadzenie
W badaniach eksperymentalnych dość często mamy do czynienia z sytuacją, gdy zależ-

ność pewnej mierzonej wielkości y od zbioru pewnej liczby p tzw. wielkości niezależnych 

x
1
, x

2
,..., x

p
 modelujemy za pomocą wielowymiarowej funkcji liniowej postaci:

  
(1)

Dysponujemy przy tym pewnym zbiorem wartości zmierzonych, tworzących tzw. ma-

cierz obserwacji postaci:

   (2)

MACIEJ KULISIEWICZ
Politechnika Wrocławska

STANISŁAW PIESIAK
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

pp xbxbxbby ++++= L22110

 ],...,,,[ 21 i
yxxx piii
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gdzie i = 1, 2,..., n zaś n jest liczbą obserwacji. Zagadnienie to jest powszechnie znane 

pod nazwą wielowymiarowej analizy regresji. Istnieje bogata literatura na ten temat, któ-

ra opisuje tę metodę głównie od strony teoretycznej, traktując związek (1) jako związek 

zmiennych stochastycznych [1–17]. Wartości optymalne nieznanych parametrów stałych 

b
μ
 (μ = 0, 1, 2,…, p), występujących w modelu (1) wyznacza się w powszechnie znany sposób 

wykorzystujący kryterium najmniejszej sumy kwadratów błędów [1, 16], zaś cała proce-

dura obliczeń doczekała się bogatego oprogramowania i jest doskonale znana [12, 13, 17]. 

Jednakże praktyczne stosowanie tej metody, zwłaszcza przy dość dużej liczbie zmiennych 

niezależnych (znacznej wartości liczby p), daje niejednokrotnie dość podejrzane wyniki. 

Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wiemy, że określone parametry b
μ
 powinny przyjmo-

wać wartości dodatnie, zaś korzystając z obliczeń metody analizy regresyjnej otrzymuje-

my wartości ujemne. 

Dla przykładu, wiemy, że masy, stałe sprężystości czy współczynniki tłumienia w dy-

namice układów mechanicznych nie mogą przyjmować wartości ujemnych. 

Jak się wydaje, wymienić można trzy główne tego przyczyny:

pomiary niektórych wierszy macierzy obserwacji są obarczone zbyt dużym błędem 

(niektóre obserwacje są wadliwe),

równania uzyskane przez podstawienie poszczególnych wierszy macierzy obser-

wacji (2) do modelu (1) są częściowo liniowo zależne (tzw. słabe uwarunkowanie 

– dla n = p + 1 wyznacznik główny układu jest bliski zeru),

postać przyjętego modelu nie jest liniowa (jest inna niż równanie (1)).

Dla przykładu, wystarczy drobny błąd w jednej wartości zmiennej y funkcji y = 8x, aby 

uzyskać ujemną bądź dodatnią stałą b
0
 (por. rys. 1).

Rys. 1. Przykład wpływu drobnego błędu w jednej wartości zmiennej y funkcji y = 8x na wyniki regresji

Podobnie, jeśli funkcja y(x) jest nieliniowa (np. y = x2 ), uzyskuje się ujemną wartość 

stałej b
0
 (por. rys. 2).

a) b)
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Rys. 2. Przykład wpływu nieliniowości zależności y(x) na wyniki regresji

Jak widać, w przypadku dwuwymiarowym (p = 1) nie jest trudno zorientować się, który 

punkt (lub punkty) psują wyniki, a także czy przyjęty model liniowy może być stosowany. 

W tym celu wystarczy zwykła obserwacja wykresu zależności eksperymentalnej y(x) (dla 

przykładu z rysunku 1 od razu wiadomo, że punktem wadliwym jest punkt 21, uzyskany 

dla maksymalnej wartości zmiennej x, zaś dla przykładu z rysunku 2 od razu wiadomo, że 

zależność y(x) jest nieliniowa typu parabolicznego). Sytuacja komplikuje się dla przypad-

ku wielowymiarowego. Już dla p > 2 nie sposób jest stworzyć wykresów o odpowiedniej 

liczbie zmiennych, a tym samym łatwo ocenić, które punkty są wadliwe lub z jakiego ro-

dzaju nieliniowością mamy do czynienia. 

Dla przykładu dla funkcji dwuwymiarowej y(x
1
, x

2
) postaci:

   (3)

dla x
1 

= 1, 2,…, 8, przyjmując dodatkowo związek x
2 

= 3x
1 

, otrzymujemy macierz obser-

wacji postaci:

   

 (4)

 
21 3,04,06,0 xxy ++=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

11248

7,9217

4,8186

1,7155

8,5124

5,493

2,362

9,131

A
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Niestety, dla tej macierzy obserwacji, stosując profesjonalne oprogramowanie, nie 

otrzyma się zadanych wartości b
0 
= 0,6; b

1
= 0,4; b

2 
= 0,3. Zmienne x

1
, x

2
 są bowiem liniowo za-

leżne. Wprowadzenie drobnego błędu w przypadku chociażby jednej obserwacji (np. ob-

serwacji dla x
1
 = 7) powoduje, że wyniki są już możliwe do uzyskania, jednakże różnią się 

one znacznie od wartości występujących w funkcji (3) (por. rys. 3). Układ ten jest bowiem 

słabo uwarunkowany. W układzie takim drobna zmiana pojedynczej wartości istotnie 

wpływa na wyniki. Widać, że w rozpatrywanym przykładzie stałe b
1
,
 
b

2
 mogą być zarówno 

dodatnie, jak i ujemne.

A:matrix([1,3,1.9],[2,6,3.2],[3,9,4.5],[4,12,5.8],[5,15,7.1],[6,18,8.4],[7,21,9.7],[8,24,11])$
fpprintprec:4$
wyn:linear_regression(A);
expt: undefined: 0 to a negative exponent.
#0: 
linear_regression(dat=matrix([1,3,1.9],[2,6,3.2],[3,9,4.5],[4,12,5.8],[5,15,7.1],[6,18,8.4],[7,21,9.7],[8,24,11]),sel
ect=[])(C:\maxima-5.37.2\share\maxima\5.37.2_4_g0743c29_dirty\share\stats\stats.mac line 1277)
 -- an error. To debug this try: debugmode(true);
C:matrix([1,3,1.9],[2,6,3.2],[3,9,4.5],[4,12,5.8],[5,15,7.1],[6,18,8.4],[7,21.5,9.01],[8,24,11])$

D:matrix([1,3,1.9],[2,6,3.2],[3,9,4.5],[4,12,5.8],[5,15,7.1],[6,18,8.4],[7,21.5,10.02],[8,24,11])$

Rys. 3. Przykład wyników analizy regresji dla układu słabo uwarunkowanego (wg programu 
wxMaxima)

Księga1.indb   30Księga1.indb   30 2017-03-29   13:19:492017-03-29   13:19:49



Pewna procedura stosowania liniowej wielowymiarowej analizy regresji do słabo uwarunkowanych...

31

W przypadkach wielowymiarowych (p > 2) trudno jest określić punkty wadliwe, które 

mogą mieć dla układów słabo uwarunkowanych istotne znaczenie. Oczywiście istnieją 

odpowiednie statystyki, na podstawie których daje się to ocenić również w procedurach 

wielowymiarowych analiz regresji [1, 4, 6].

W niniejszej pracy przedstawiono m.in. sposób łatwego wykrywania takich punk-

tów. Polega on na odpowiedniej redukcji liczby zmiennych niezależnych występujących 

w modelu liniowym postaci (1). Wykazano, że liczbę zmiennych niezależnych można zre-

dukować do pojedynczej zmiennej zastępczej X, co pozwala na wizualną ocenę rozrzutu 

punktów pomiarowych na podstawie wykresu D2 zależności Y(X), gdzie Y jest zastępczą 

zmienną zależną. Ponadto stosowanie tego sposobu umożliwia dość łatwe zweryfikowa-

nie postulatu liniowości modelu regresji.

2. Sposób redukcji

Podstawiając dane dowolnej macierzy obserwacji postaci (2) do równania liniowego 

(1), otrzymuje się ciąg n równań algebraicznych postaci:

    (4)

 

gdzie ε
i
 są pewnymi nieznanymi błędami, z jakimi powyższe równania są spełnione 

poprzez wartości macierzy obserwacji. 

Wykonując odejmowanie y
i
 – y

1
 kolejno dla i = 2, 3,..., n, otrzymuje się układ n − 1 rów-

nań postaci:

 (5)

gdzie Δ oznacza różnicę odpowiednich zmiennych. Następnie dzieląc równanie (5) 

przez zmienną Δx
1i

 kolejno dla każdego i = 2, 3, 4,..., n, otrzymuje się układ n − 1 równań 

postaci:

   (6)

Układ równań (6) można zapisać w postaci:

   (7)

gdzie nowe zmienne Y
i
, X

2i
, Z

3i
,..., X

pi
 są zdefiniowane wzorami:

   (8)

..........................................................
1121211101 ε+++++= pp xbxbxbby L
 

.........................................................
22110 ipipiii xbxbxbby ε+++++= L

 

npnpnnn xbxbxbby ε+++++= L22110  

ipipiii xbxbxby εΔ+Δ++Δ+Δ=Δ L2211

.
111

3
3

1
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21

1 i

i

i

pi
p

i

i

i

i

i

i

xx

x
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bb
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przy czym ν = 2, 3,..., p. Nowe zmienne Y, X są zmiennymi zastępczymi. Jak można za-

uważyć, liczba zmiennych niezależnych uległa redukcji z p do p – 1. Wyjściowy układ n 

równań postaci (4) można więc zastąpić układem n – 1 równań postaci (7), w którym liczba 

niewiadomych i zmiennych niezależnych jest o jeden mniejsza. 

W ten sposób można dalej postępować sukcesywnie, aż do uzyskania dowolnie małej 

liczby zmiennych niezależnych w równaniu regresji, a szczególności do uzyskania postaci 

dwuwymiarowej: 

   (9)

3. Przykłady numeryczne dla p = 2

Przedstawiony powyżej sposób został sprawdzony na kilku przykładach układów do-

brze uwarunkowanych i słabo uwarunkowanych. W pierwszym przykładzie utworzono 

macierz obserwacji B za pomocą funkcji liniowej postaci:

    (10)

Wartości zmiennej niezależnej x
1 

zmieniano w przedziale od 0,1 do 2,1, równomiernie 

z krokiem kwantowania 0,1. Przyjęto więc, że macierz B ma 21 wierszy (i = 1, 2,..., 21) i trzy 

kolumny: x
1
,
 
x

2
, y. Wartości zmiennej x

2
 zadano tak, aby uzyskać częściową niezależność 

zmiennych x
1
,
 
x

2
 (por. rys. 4). Dla tak przyjętych wartości zmiennych x

1
, x

2 
obliczono war-

tości wyrazów kolumny y dokładnie według funkcji (10). W ten sposób w przykładzie tym 

powinno się uzyskać idealnie dokładne wartości stałych b
0
,
 
b

1
, b

2
. Przyjęto więc następu-

jącą postać macierzy B:

B = ([0.1,0.05,3.05],[0.2,0.09,4.57],[0.3,0.13,6.09],[0.4,-0.17,3.19],[0.5,-0.13,4.71], (11) [0.6,-0.09,6.23], [0.7,-
0.05,7.75],[0.8,-0.01,9.27],[0.9,0.03,10.79],[1,0.07,12.31], [1.1,0.09,13.57],[1.2,0.11,14.83],[1.3,0.13,16.09],[1.4,0.15,17.3
5],[1.5,0.17,18.61], [1.6,0.19,19.87],[1.7,-0.12,16.84],[1.8,-0.1,18.1],[1.9,-0.08,19.36],[2,-0.06,20.62],[2.1,-0.04,21.88])

Rys. 4. Wykres zależności zmiennych x
2
, x

1 
w macierzy obserwacji B postaci (11)

Stosując dla tej macierzy opisany powyżej sposób redukcji zmiennych, uzyskano ide-

alnie dokładne wyniki (por. rys. 5). Obliczenia wykonano, stosując typowe oprogramowa-

nie pakietu Excel 2013.

.1 XbbY pp += −

.13104,1 21 xxy ++=
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x1 x2 y Δx1 Δx2

 X=Δx2/
/Δx1

 Y=Δy/
/Δx1

y
z=13x2+

+10x1

y–z

0,1 0,05 3,05 – – –  –  – – –

0,2 0,09 4,57 0,1 0,04 0,4 15,2 4,57 3,17 1,4

0,3 0,13 6,09 0,2 0,08 0,4 15,2 6,09 4,69 1,4

0,4 -0,17 3,19 0,3 -0,22 -0,73333 0,466667 3,19 1,79 1,4

0,5 -0,13 4,71 0,4 -0,18 -0,45 4,15 4,71 3,31 1,4

0,6 -0,09 6,23 0,5 -0,14 -0,28 6,36 6,23 4,83 1,4

0,7 -0,05 7,75 0,6 -0,1 -0,16667 7,833333 7,75 6,35 1,4

0,8 -0,01 9,27 0,7 -0,06 -0,08571 8,885714 9,27 7,87 1,4

0,9 0,03 10,79 0,8 -0,02 -0,025 9,675 10,79 9,39 1,4

1 0,07 12,31 0,9 0,02 0,022222 10,28889 12,31 10,91 1,4

1,1 0,09 13,57 1 0,04 0,04 10,52 13,57 12,17 1,4

1,2 0,11 14,83 1,1 0,06 0,054545 10,70909 14,83 13,43 1,4

1,3 0,13 16,09 1,2 0,08 0,066667 10,86667 16,09 14,69 1,4

1,4 0,15 17,35 1,3 0,1 0,076923 11 17,35 15,95 1,4

1,5 0,17 18,61 1,4 0,12 0,085714 11,11429 18,61 17,21 1,4

1,6 0,19 19,87 1,5 0,14 0,093333 11,21333 19,87 18,47 1,4

1,7 -0,12 16,84 1,6 -0,17 -0,10625 8,61875 16,84 15,44 1,4

1,8 -0,1 18,1 1,7 -0,15 -0,08824 8,852941 18,1 16,7 1,4

1,9 -0,08 19,36 1,8 -0,13 -0,07222 9,061111 19,36 17,96 1,4

2 -0,06 20,62 1,9 -0,11 -0,05789 9,247368 20,62 19,22 1,4

2,1 -0,04 21,88 2 -0,09 -0,045 9,415 21,88 20,48 1,4

Rys. 5. Obliczenia wartości parametrów b
0
, b

1
, b

2
 – sposobem redukcji liczby zmiennych dla macierzy 

B postaci (11)

Identyczne wyniki uzyskano, stosując dla tej macierzy profesjonalne oprogramowa-

nie statystyczne zawarte w pakiecie wxMaxima (por. rys. 6).
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Rys. 6. Wyniki dla macierzy B postaci (11), uzyskane poprzez zastosowanie oprogramowania wxMaxima

Drobne różnice wyników z obydwu metod można zaobserwować, gdy pewne warto-

ści macierzy obserwacji spełniają równania (4) z błędami. Przykładowo wprowadzenie 

drobnego błędu już w jednej obserwacji macierzy B (np. y
9
 = 9,79 zamiast wartości 10,79) 

daje metodą redukcji zmiennych wyniki przedstawione na rysunku 7. 

Rys. 7. Wyniki dla macierzy B z drobnym błędem wartości y
9
, uzyskane sposobem redukcji zmiennych

Tymczasem stosując oprogramowanie wxMaxima, uzyskuje się w tym przypadku wy-

niki przedstawione na rysunku 8.

Rys. 8. Wyniki dla macierzy B z drobnym błędem wartości y
9
, uzyskane przy użyciu oprogramowania 

statystycznego wxMaxima
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Porównując wyniki uzyskanych wartości estymatorów b
1
 i b

2
 z obydwu metod, moż-

na zauważyć, że są one obarczone podobnymi błędami procentowymi. Natomiast dużo 

mniejszy błąd zawiera wartość estymatora b
0
, uzyskana za pomocą sposobu redukcji 

zmiennych (1,64%) aniżeli otrzymana metodą tradycyjną (5,36%).

Jako kolejny przykład weźmy teraz układ 3D, w którym zmienne x
1
, x

2
 są zależne, ale 

w sposób nieliniowy, zaś zmienna zależna y jest postaci:

   (12)

Dla tego układu wyznaczono macierz obserwacji C postaci:

C=matrix([0.1,0.031623,0.692649111],[0.2,0.089443,0.795777088],[0.3,0.164317,0.905726707], 
[0.4,0.252982,1.021192885],[0.5,0.353553,1.141421356],[0.6,0.464758,1.265903201],
[0.7,0.585662,1.394264807],[0.8,0.715542,1.526216701],[0.9,0.853815,1.661525987],[1,1,1.8], 
[1.1,1.45369,1.241475893],[1.2,1.314534,2.085813655],[1.3,1.482228,2.232891221], 
[1.4,1.656502,2.382600936],[1.5,1.837117,2.534846923],[1.6,2.023858,2.689543081],
[1.7,2.216529,2.846611527],[1.8,2.414953,3.005981366],[1.9,2.618969,3.167587705], (13)
[2,2.828427,3.33137085])

Dla powyższej macierzy, stosując profesjonalny program pakietu statystycznego 

wxMaxima, uzyskano wynik:

wyn:linear_regression(C);

apply: second argument must be a list; found: C

#0: linear_regression(dat=C,select=[])(C:\maxima-5.37.2\share\maxima\5.37.2_4_

g0743c29_dirty\share\stats\stats.mac line 1253)

-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Jak widać, układ danych macierzy C jest zbyt słabo uwarunkowany i profesjonalne 

oprogramowanie odmówiło podania konkretnych wyników.

Można jednak dla tego układu zastosować sposób redukcji zmiennych opisany 

w punkcie 2 niniejszej pracy. Stosując ten sposób dla tej samej macierzy C, otrzymano 

wyniki, które przedstawiono na rysunku 9. 

Rys. 9. Wyniki dla macierzy C, uzyskane sposobem redukcji zmiennych

 
21 4,08,06,0 xxy ++=
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Do obliczeń zastosowano oprogramowanie Excel 2013 w sposób przedstawiony 

na rysunku 10. Jak łatwo można zauważyć z wykresu Y(X) (rys. 9), jeden wiersz macierzy 

C ma wadliwe wartości. Wiersz ten odpowiada punktowi o współrzędnych X = 1,42209; 

Y = 0,548826, co odpowiada wartości zmiennej x
1
 = 1,1 (por. rys. 10). 

Rys. 10. Przedstawienie obliczeń sposobem redukcji zmiennych dla macierzy C postaci (13) 
(Excel 2013)

Tak więc sposobem redukcji zmiennych łatwo jest wykryć wadliwe „punkty” macie-

rzy obserwacji, co w przypadku wielowymiarowym (p > 2) powinno mieć duże znaczenie 

w praktyce zastosowań.

Łatwo się przekonać, że poprzez usunięcie wadliwej obserwacji (obserwacji dla 

x
1 

= 1,1) z macierzy C uzyska się idealne wyniki, korzystając z obydwu sposobów regresji.

4. Zastosowania dla nieliniowego modelu regresji

W przypadku nieliniowego modelu regresji postaci:

    (14)

Gdzie f
μ
(x

μ
) są znanymi funkcjami nieliniowymi dowolnej postaci dla μ = 1, 2,..., p, spo-

sób redukcji zmiennych jest identyczny, z tą różnicą, że w równaniu zredukowanym po-

staci (7) zmienne zastępcze będą równe:

            
(15)
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gdzie ν = 2, 3,..., p, zaś

 (16)

Dla przykładu rozpatrzmy przypadek, w którym zmienna y zależy od x
1
, x

2 
w sposób 

określony równaniem:

    (17)

Przyjmując te same dane liczbowe zmiennych x
1
, x

2 
jak w przypadku poprzednim, uzy-

skuje się sposobem przedstawionym na rysunku 11 idealne wyniki wartości parametrów 

b
0
, b

1
, b

2
, które zostały przedstawione na rysunku 12.

Rys. 11. Przedstawienie obliczeń metodą redukcji zmiennych dla modelu nieliniowego postaci (17)

Rys. 12. Wyniki obliczeń metodą redukcji zmiennych dla modelu nieliniowego postaci (17)

i

i
ii x

y
xfxff

1
1 )()(

Δ
Δ

−=Δ μμμμ μ .
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Jednakże w przypadku gdy kształt funkcji f
μ
(x

μ
) nie jest znany, postuluje się apriorycz-

nie ich liniowość. Dla rozpatrywanego przykładu nowa macierz obserwacji CN przyjmie 

wtedy postać: 

CN=matrix([0.1,0.031623,0.680013],[0.2,0.089443,0.760286],[0.3,0.164317,0.8417746], 
[0.4,0.252982,0.926476],[0.5,0.353553,1.017678],[0.6,0.464758,1.120155],[0.7, 0.585662,1.240353], 
[0.8,0.715542,1.386543],[0.9,0.853815,1.568972],[1,1,1.8],[1.1,1.15369,2.094224], 
[1.2,1.314534,2.46806],[1.3,1.482228,2.942582],[1.4,1.656502,3.538177],[1.5,1.837117,4.280108], 
[1.6,2.023858,5.195888],[1.7,2.216529,6.315922],[1.8,2.414953,7.673603],[1.9,2.618969,9.305404], 
[2,2.828427,11.25097])

Stosując metodę analizy regresji dla tej macierzy, otrzymano wyniki, które przedsta-

wiono na rysunku 13.

Rys. 13. Wyniki analizy regresji dla macierzy CN (program wxMaxima)

Zauważmy, że chociaż współczynnik korelacji jest bliski jedności (0,9614), to uzyskane 

wyniki różnią się zdecydowanie od zadanych wartości, zaś otrzymana wartość współ-

czynnika b
1
 jest wręcz ujemna.

Innymi słowy, popełnia się duży błąd, przyjmując model liniowy (1) do opisu zależno-

ści y(x
1
, x

2
) w przypadku danych zawartych w macierzy CN, o czym użytkownik, nie znając 

zależności (17), nie ma pojęcia.

Stosując jednak w tym przypadku procedurę przedstawioną w punkcie 2 niniejszej 

pracy, otrzymujemy wyniki przedstawione na rysunku 14.

Rys. 14. Wyniki dla macierzy CN postaci (18), uzyskane metodą redukcji zmiennych

(18)
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Wyniki te uzyskano w sposób przedstawiony na rysunku 15.

Rys. 15. Sposób obliczeń wartości modelu regresji dla macierzy CN postaci (18) metodą redukcji 
zmiennych

Jak widać z wykresu przedstawionego na rysunku 14, funkcja Y(X) nie jest funkcją li-

niową. Stąd możemy wywnioskować, że zmienna y zależy nieliniowo od zmiennej x
2
, przy 

czym osobnym problemem pozostaje określenie kształtu tej nieliniowości. 

Innymi słowy, uważamy, że zmienna y zależy od zmiennych x
1
, x

2 
w sposób określony 

wzorem:

 (19)

Jeśli funkcja f(x
2
) byłaby znana, wówczas wartości zmiennej zastępczej X dałoby się 

wyliczyć ze wzoru:

 (20)

Związek zmiennej zastępczej Y od tak określonej zmiennej X musi być liniowy – po-

staci:

 
(21)
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Jeśli w wyniku obliczeń zależność Y(X) jest nieliniowa, wówczas wiadomo, że przyjęta 

postać funkcji f(x
2
) nie jest właściwa. Zauważmy, że występuje to w przykładzie przedsta-

wionym na rysunku 14, gdzie do obliczenia wartości zmiennej X założono f(x
2
) = x

2
. Nie 

znając prawdziwego kształtu funkcji f(x
2
), można kolejno zgadywać, jakiej jest postaci aż 

do momentu, kiedy zależność Y(X) będzie zależnością liniową. Przykładowo, kolejno zakła-

dając, że funkcja f(x
2 

)
 
jest być może postaci:

   (22)
lub też:

   
(23)

uzyskuje się sposobem redukcji zmiennych wyniki przedstawione na rysunku 16.

a)         b)

  

Rys. 16. Zależności zmiennych zastępczych dla układu (19) przy różnych funkcjach f(x
2
):

a) – f(x
2
) postaci (22), b) – f(x

2
) postaci (23)

Porównując wyniki przedstawione na rysunkach 14, 16(a), 16(b), 12, łatwo zauważyć, 

że w miarę przybliżania się do prawidłowej funkcji f(x
2
) = x3 zależność Y(X) staje się coraz 

bardziej podobna do funkcji liniowej. Rośnie także stopniowo współczynnik korelacji R2, 

by ostatecznie przyjąć wartość R2 = 1 (por. rys. 12). Tak więc, przedstawiony w poprzednim 

punkcie sposób redukcji zmiennych może być wykorzystywany także, oczywiście w ogra-

niczonym zakresie, do poszukiwania właściwej postaci zależności y(x
1
,
 
x

2
,..., x

p
) w sytuacji, 

gdy zależność ta nie jest liniowa.

5. Przykład zastosowania redukcji zmiennych w przypadku p > 2

W niniejszym punkcie przedstawiono przykład zastosowania sposobu redukcji zmien-

nych w przypadku słabo uwarunkowanego układu liniowego postaci (1) o liczbie p = 3. 

Badania numeryczne przeprowadzono osobno dla trzech różnych macierzy obserwacji 

różniących się nieznacznie od siebie. Różnice między nimi polegały na wprowadzeniu

5,1
22 )( xxf =

2
22 )( xxf = ,
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drobnej korekty wartości tylko jednej obserwacji i tylko jednej zmiennej. Wybrano zmien-

ną x
2
,
 
dla której skorygowano wartość odpowiadającą i = 11. Jako wyjściową macierz ob-

serwacji przyjęto macierz P postaci (24), dla której skorygowano jedynie wyraz p
11,2

 czyli 

wartość 38,6067.

        P = (24)

Ostatnia kolumna tej macierzy została wyliczona dokładnie zgodnie ze wzorem po-

staci:

 (25)

dla następujących zadanych wartości parametrów b
μ
:

 
(26)

Wartości liczbowe pozostałych kolumn zostały dobrane tak, aby układ był słabo uwa-

runkowany. W tym celu przyjęto prawie liniową zależność x
2
(x

1
) postaci x

2
 = (x

1
)1,2, nato-

miast wartości zmiennej x
3
 obliczono według wzoru:

 
(27)

3322110 xbxbxbby +++=

 .6,0     ,3,0     ,2     ,18 3210 −==== bbbb

.123 xxx −=
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Do obliczeń numerycznych zaokrąglano wszystkie wartości liczbowe do czterech 

miejsc po przecinku, uzyskując w ten sposób postać (24) macierzy P. Stosując dla tej ma-

cierzy typowy program analizy regresyjnej (program wxMaxima), uzyskano w tym przy-

padku wyniki przedstawione na rysunku 17.

Rys. 17. Wyniki analizy regresji dla macierzy P postaci (24), uzyskane za pomocą programu wxMaxima

Jak widać, otrzymano w tym przypadku wartości idealne równe założonym warto-

ściom (26). Jednakże drobna zmiana tej macierzy może dać już wyniki bardzo różniące się 

od wartości zadanych (26). Dla przykładu dla macierzy P
p
, utworzonej z macierzy P poprzez 

drobną zmianę wartości wyrazu p
11,2 

= 38,6067 na wartość 38,9067, program wxMaxima dał 

odpowiedź negatywną (rys. 18), zaś program Scilab 5.5.2 podał wartości estymatorów róż-

niące się znacznie od wartości zadanych (rys. 19).

Rys. 18. Odpowiedź programu wxMaxima dla macierzy Pp

[b,b0,a]=reglin(Pp(:,1:3)’,Pp(:,4)’)
a = 0.0130185

b0 = 18.136673
b =

2.0794108 0.1132107 - 0.4409738

Rys 19. Odpowiedź programu Scilab 5.5.2 dla macierzy Pp

Dalsza zmiana wartości p
11,2 

macierzy P na wartość p
11,2 

= 40,6067 daje za pomocą oby-

dwu programów bardzo podobne wyniki:

 
(28).3446,0     ;00193,0     ;132,2     ;21,18 3210 −=−=== bbbb
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Zauważmy, że w tym przypadku uległ także zmianie znak estymatora b
2
.

A zatem, stosując profesjonalne oprogramowania analizy regresji w przypadku ukła-

dów słabo uwarunkowanych, można uzyskać wyniki bardzo różniące się od siebie, w za-

leżności od liczby i zakresów błędnie podanych wartości liczbowych w macierzy obser-

wacji lub też wartości podawanych z dużym błędem pomiarowym.

Tymczasem, stosując przedstawiony w punkcie 2 niniejszej pracy sposób redukcji 

zmiennych, uzyskano zarówno dla macierzy P, jak i macierzy Pp i Pp
1
 zbliżone wyniki, któ-

re zostały przedstawione w tabeli 1.

Tab. 1. Zestawienie wyników uzyskanych sposobem redukcji zmiennych

Macierz b0 b1 b2 b3

P 18,0000 2,0000 0,3021 -0,6016

Pp 17,993 2,0052 0,2937 -0,5959

Pp1 17,966 2,0843 0,1799 -0,5143

Zastosowanie tego sposobu w praktyce przedstawiono poniżej na przykładzie macie-

rzy Pp. W macierzy tej zmienne x
1
, x

2
 są silnie skorelowane zgodnie z zależnością x

2
 = (x

1
)1,2, 

z wyjątkiem wyrazu p
11

,
2
 = 38,9067 (rys. 20).

Rys. 20. Wykres zależności x
2
(x

1
) w macierzy Pp

Zastosowanie sposobu redukcji zmiennych przeprowadzono w tym przykładzie 

w trzech etapach. W pierwszym etapie zredukowano liczbę zmiennych x
1
, x

2
, x

3
 do dwóch 

zmiennych zastępczych X
2
, X

3
 (rys. 21).
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Rys. 21. Obliczenia pierwszego etapu redukcji zmiennych dla macierzy Pp (Excel 2013)

Następnie w etapie drugim powtórzono procedurę dla dwóch zmiennych X
2
, X

3
, redu-

kując liczbę zmiennych niezależnych do jednej zmiennej zastępczej X i jednej zmiennej 

zależnej Y (rys. 22).

Rys. 22. Obliczenia drugiego etapu redukcji zmiennych dla macierzy Pp (Excel 2013)
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Tak uzyskane wartości zmiennych X, Y posłużyły bezpośrednio do obliczenia estyma-

torów b
2
, b

3
. W tym celu zastosowano prostą regresję programu Excel danych liczbowych 

tych zmiennych przedstawionych na wykresie Y(X) (rys. 23).

Rys. 23. Sposób obliczenia wartości b
2
, b

3
 dla danych macierzy Pp

Następnie, wprowadzając nową zmienną zależną y
1
 postaci:

 (29)

przeprowadzono kolejną prostą regresję zależności y
1
(x

1
), uzyskując w ten sposób 

wartości b
0
, b

1
, podane w tabeli 1 (rys. 24).

Rys. 24. Sposób obliczenia wartości estymatorów b
0
, b

1
 dla danych macierzy Pp

)0,59592937,0( 321 xxyy −−=
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Identyczny tok obliczeń wykonano dla macierzy P i Pp
1
, uzyskując wyniki podane 

w tabeli 1.

6. Podsumowanie i wnioski

Przedstawiony w punkcie 2 niniejszej pracy sposób obliczeń parametrów modelu 

regresji daje dobre wyniki zarówno dla układów dobrze, jak i słabo uwarunkowanych. 

Ponadto, dzięki zastąpieniu poszukiwania optymalnych parametrów modelu regresji 

w przestrzeni p + 1-wymiarowej przez poszukiwanie dwu wybranych parametrów w prze-

strzeni D2, bardzo łatwo jest w sposób wizualny określić wadliwe wyrazy macierzy obser-

wacji, a także sprawdzić, czy spełniony jest postulat liniowości modelu regresji.

Osobnym problemem pozostaje sposób wyboru tej obserwacji, która ma być trakto-

wana jako pierwsza (i = 1) i odejmowana jest od pozostałych. Ponieważ numeracja ob-

serwacji jest dowolna, jako pierwszą należy przyjmować tę, która jest najbardziej wia-

rygodna (np. mierzona wielokrotnie dla tych samych wartości zmiennych niezależnych). 

Ponadto różnice Δx
μ 

muszą być istotnie różne od zera, aby dało się przedstawioną metodę 

swobodnie stosować. Dalsze badania w tym zakresie są planowane. Problemem pozosta-

je także wyznaczanie rozkładów prawdopodobieństwa i statystyk wiarygodności wyzna-

czanych w ten sposób parametrów estymatorów b
μ
.
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The Integration of BI, ERP and CRM Systems

Summary: In the sphere of business there is a lot of confusion among Business Intelligence (BI), 
Enterprise Resource Planning (ERP) and Customer Relationship Management (CRM) systems with 
the major one being that most people think BI is the same as ERP, whereas BI is a more evolved 
technology which, even though it relies on ERP, is also based on back office data. Moreover, not 
everyone is aware that most CRM functionality can be embedded in ERP and BI solutions. To fully use 
the potential of the BI and CRM systems, they should be integrated into a central system supporting 
the management of the organisation which  is usually a key element of companies internal IT 
infrastructure. In this paper the authors are committed to describing and explaining the major 
differences existing among BI, ERP and CRM systems in various aspects. Also, the authors aim to 
explain the advantages and disadvantages of those solutions and the future trends. The methods 
used in this study are analysis, observation and the study of literature.

Keywords: BI, ERP, CRM, IT Integration.

Integracja systemów BI, ERP i CRM
Streszczenie: W sferze gospodarczej występują nieporozumienia dotyczące Business Intelligence
(BI), Enterprise Resource Planning (ERP) oraz Customer Relationship Management (CRM).  Większość 
ludzi sądzi, że rozwiązania BI są podobne do ERP. Okzauje się, że BI jest bardziej rozwinętą 
technologią, która wykorzystuje ERP. Podobne nieporuzumienia dotyczą systemów CRM. Nie 
każdy zdaje sobie sprawę, że większość funkcjonalności CRM może być zaimplementowane w ERP 
i BI. Aby w pełni wykorzystać potencjał systemów BI i CRM, powinny one zostać włączone do 
centralnego systemu wspomagającego zarządzanie organizacją, który w przedsiębiorstwach jest 
zazwyczaj kluczowym elementem wewnętrznej infrastruktury IT.

W niniejszym artykule autorzy scharakteryzowali i wyjaśnili  istotne różnice istniejące między 
systemami CRM, ERP i BI w różnych aspektach. Ponadto, zostały opisane zalety i wady tych rozwiązań 
i pojawiające się trendy w tym zakresie . Metody zastosowane w tym badaniu to analizy, obserwacje 
i badania literaturowe.
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1. Introduction

Computer systems, global computer networks, as well as large and distributed 

databases create an environment for the functioning of the e-economy. Currently, 

a company’s success depends on the speed and effectiveness of the use of information 

to support business decisions [1]. The report, “State of Analytics 2015” shows the 

growing role of business analytics, which is now nolonger identified as the main base 

for conducting business.

K. Augustino- states that “Companies have at their disposal more and more data that 

can be analysed to act more quickly and make better decisions. However, the amount of 

data grows very quickly, which means that companies increasingly have difficulties to 

make good use of available data. The study showed that companies with the best results 

in their industries efficiently use other analytical tools, and more and more do invest 

in this area. They always try to change their organisational culture to ensure efficient 

processing and sharing of information. Today you can see clearly the trend of deepening 

stratification between companies that have achieved proficiency in the use of analytics, 

and that analytics devote less attention and resources “[1].

These technologies include a wide range of ICT applications and complex IT systems 

(Information Technology), enabling implementation of the processing and transmission 

of data at a higher level of abstraction than the level of the hardware. The scope of 

conceptual ICT includes all communication media (Internet, wireless networks, Bluetooth, 

fixed line, mobile, satellite communications technologies (audio and video, radio, 

television, etc.), media to record information (memory sticks, hard drives, CD / DVD, tape, 

etc.), as well as equipment for information processing (PCs, servers, clusters, computer 

networks, etc.) [2].

2. Definitions of BI, ERP, CRM

Business Intelligence (BI) is a term that indicates a set of concepts and methods used 

to improve the quality of decision-making processes in business [3]. BI can be defined 

as a platform that presents information in a correct way, useful and specific for each 

person in a suitable manner to serve in making an efficient decision [4]. Sources for 

BI technologies can be divided into two categories: internal – like databases, data files 

from the organisation’s assets, and external – from the Internet. BI technology processes 

data from different data sources by OLAP (Online Analytical Processing) analysis, data 

mining or reports [5]. BI technology concerns areas such as management, business and 

IT, see figure 1 below:
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Fig. 1. Domains which contain BI [4]

The main components of BI are a data warehouse, business analytics and business 

performance management and user interface. Business analytics creates a report as and 

when required through queries and rules. Data mining is also another important aspect of 

business analytics. Business performance management is a linkage of data with business 

objectives for efficient tracking. This business performance is then broadcasted to an 

executive decision-making body through dashboards and share-point [6]. BI systems can 

perform many functions, see figure 2. below:

Enterprise Resource Planning (ERP) is a software specialised in business management 

that finds, stores, manages and interprets data. It provides a view of a business process 

through the use of databases that are being taken care of by a management system. ERP 

systems are tools supporting the management of a modern enterprise. Modern ERP has 

sophisticated software modules characterised by such features and capabilities as the 

ability to work in “cloud computing” [8] and virtualization. Also, there are modules more 

frequently used, which have certain features of BI and can very effectively transform data 

from the ERP into information for the decision-maker. Some systems also have dedicated 

modules for employees and customers, accessible through the Internet. 

ERP is a system of operational and transactional data. It will give you an exact 

view of your business from an operational perspective, but it is not built to perform 

trend analyses or give you high-level overviews. It is a tool centred around delivering 

operational insights [9].
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Example areas of business management of ERP systems have been presented in figure 

3. below:

Fig. 2. Examples of BI functions [7]

There is no clear definition of CRM. In the literature, you can see the many 

interpretations of the same issues, but all these definitions have one common 

denominator – it is customer orientation. You can treat CRM as an application system 

or software which allows increasing profitability by automating key processes taking 

place in the company. The idea of CRM from a technical point of view is to replace human 

activities, while striving to achieve optimal results.
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Fig. 3. Areas of business management, based on Kicinger A., 2009 (Kicinger, 2009) [10]
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The technology is intended to improve the work of a man, which in perspective is 

the easiest channel to reduce costs. The company can manage customer relationships 

in line with the philosophy of CRM and the need to change existing activities [11]. See 

figure 4.

Fig. 4. Areas of CRM systems, own elaboration [11]

3. Literature Review 

J. Kisielnicki (2013) notes that thanks to ICT, especially global computer networks 

companies operating in cyberspace can run a business without the limitations of location, 

different cultural conditions, a range  of consumer behaviour, the difference of their 

lifestyle, language barriers, as well as technology [12]. According to Przybylak (2010) 

finding solutions using the best elements of ICT systems has led to the emergence of 

technological structures, consisting of separated, autonomous units, forming a single 

unit, matching the expanding needs of the business. The process of converting companies 

to e-business should not be seen as a way to reduce the number of physical devices in 

your infrastructure but as a full set of tools to support delivery of  efficient business 

support services. For this reason, you should choose the most appropriate in the current 

situation and develop solutions in accordance with the previously developed strategy of 

informatization. Such an approach will help maximise the benefits of this technology [13].
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Integrated applications can meet the needs of users regarding flexibility, orientation to 

business processes, usability, personalization, servicing and optimising the maintenance 

costs of IT systems. Ebrahim Rahimi and Najibeh Abbasi Rostami (2015) in an article titled 

„Enterprise Resource Planning and BI: The Importance of Integration” state that ERP and 

BI can provide significant value for an organisation. The integration of ERP and BI can 

enhance and improve the ability of companies concerning decision-making. This approach 

leads to optimal use of both ERP and BI [14]. Dunaway & Bristow (2010) think that the ERP 

system not only affects the company itself, but also the supply chain including external 

entities, both customers and suppliers [15]. 

SearchCrM.com contributor Chris Maxcer (2016) writes that integrating CRM with 

ERP can help save money and improve relations with customers. Companies want a full 

view of their customers and connect their CRM and ERP applications in the cloud. They 

examine the business case for cloud integration of CRM and ERP-reviewing questions 

about departmental barriers, data memory, staffing and operations [16].

Based on the literature review, analysis of current research, the practical experience of 

the author and increasingly visible trends in the development of BI, ERP and CRM, it should 

be noted that studies on the integration of information systems in enterprises should be 

conducted. The main problem in the area of integration is the lack of satisfactory scientific 

studies as well as model solutions and recommendations that can be directly applied in 

business. Entrepreneurs often find it difficult to make the right decision regarding the 

integration of ICT systems and development planning in this regard.

4. Methodology 

This presented methodology framework was designed by the analysis of the specifics 

of BI, ERP and CRM systems, current literature and also the authors’ experience. The paper 

has been prepared especially for specialists from the areas of BI, ERP, CRM since the 

knowledge is required. The article can be used in universities as well by both professors 

and students.  

Problem Statement 

An analysis of BI, ERP and CRM shows that there are many misunderstandings and 

divergent opinions in this matter. This results from the following:

Continuous and dynamic development of systems of this type. 

The fact that managers do not have expertise in particular on the possible 

benefits. 

Difficult access to finance and investments in the integration of ICT systems.

Lack of sufficient publication in this field.

Low level of entrepreneurial skills and talent.
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It affects the level of problems; limits specialization in implementing BI, ERP, CRM 

solutions and eventually leads to  gaining low profits from business activity. 

The Goal of the Study

To identify the difference between BI, ERP, CRM.

To appropriate the benefits of integrating BI, ERP and CRM systems

To appropriate further development and the recommendations of BI, ERP and CRM 

systems.

Research Questions 

What are the differences between BI, ERP, CRM?

Which benefits can appear after the integration of BI, ERP and CRM systems?

What further development and recommendations of BI, ERP and CRM systems may 

be expected?

5. Results

The difference between BI, ERP, CRM.

In this part of the paper, the authors try to appropriate the differences between 

information obtained from an ERP solution and those from a BI and CRM solution. BI, ERP 

and CRM solutions are based on modern data warehouses. Thanks to the accumulation of 

large amounts of information you can carry out a detailed analysis of the results presented 

in the form of tables or graphs. Of course, it is possible to configure those applications to 

benefit from a single information database. Unfortunately, some people confuse these 

concepts. Although the shortcuts are similar, they have a different meaning. The ERP 

system is responsible for the management of many areas of the company and includes 

modules in such departments as accounting, warehouse or sales. In contrast to its CRM 

system it focuses on managing contractors. It allows you to generate reports on sales 

to individual customers and management confirmations to make their payments [17]. 

Companies use BI to increase decision-making capabilities for managerial processes such 

as planning, budgeting, controlling, assessing, measuring, and monitoring [4].

BI solutions have enjoyed considerable development during recent years and 

companies offering these kinds of systems have experienced spectacular growth 

despite the economic downturn. The functionalities provided to the users have become 

increasingly various, covering a wide range of needs, from simple tabular or graphic 

reports to the opportunity to follow the organisation’s key performance indicators in a 

synthetic and concise way [4]. BI tools are usually leveraged by analysts for high-level 

discussions which involve strategic decisions. A BI tool accesses all of the data in your 

data warehouse, both strategic (revenue, profit and growth) and operational (daily sales 
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performance). BI tools enable you to conduct in-depth analyses to generate comprehensive 

information that can deliver high-level insights [10].

A BI solution extracts information from other systems (e.g. ERP) and provides it to the 

decision-makers in an intuitive and easy form. CRM very often is located inside ERP. In this 

way, the indirect benefits of an ERP and CRM become more easily visible thanks to the BI 

system.  Implementing a solution integrated with ERP helps companies to observe faster 

the results of the investment, but also provides other benefits that previously would not 

have been thought of. It is worth presenting the relationship between ERP, BI and CRM, 

see figure 5 below:

 [18]
Fig. 5. ERP, BI and CRM systems [4]

Philosophy functioning CRM is based on obtaining and collecting comprehensive 

customer information and the sharing of this knowledge among company employees. 

Precise identification of the customer’s requirements, habits and expectations allow 

you to create a personalised offer. Thanks to obtaining a competitive advantage, the 

contractor will be pleased with a fast and professional service. The concept of CRM also 

relies on the identification of key stakeholders and focuses on their use. As you can see, 

these systems overlap in a way so subtlety that it is not easy to find a dividing line between 

them. They should not be confused, however, because their basic functions are different. 

In the most private units, there are implemented IT systems such as ERP, CRM, budgeting, 

financial analysis, sales analysis, marketing analysis, balanced scorecards, etc., to support 

their everyday work. These systems, or rather their databases, constitute the data sources 

for the BI processes. That is why we can say that the BI technologies occupy the central 

place among management information systems in an organisation (Nycz, 2013) [5].

Considering all the aspects of BI, CRM and ERP before implementing them, you should 

firstly determine the company’s objectives. Making a good choice is the key to achieving 

the goals that were set. If you need an in-depth understanding of your operational
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 performance, BI is the answer. But, if you need knowledge of your operational performance 

and improvements, the ERP system would be a good solution in this case. CRM seems to 

combine some advantages of BI and ERP systems. It is important to stress that CRM in 

many real cases is integrated into ERP and some of the CRM system functions can be 

found in BI. 

Thus, the borders between ERPP, BI and CRM are not clear and not always easy to 

determine. It is possible that in the future all of these systems will be fully integrated, so 

attempts to identify boundaries will be purposeless due to the monolithic structure of 

the system.Ultimately, all the mentioned tools are geared towards business improvement 

and can deliver significant results [10]. See table 1.

Tab. 1. A comparison between ERP and BI reports. Elaboration based on (Bara et al., 2009) [19].

Characteristics ERP reports BI reports CRM reports

Objectives To analyse indicators 
that measure current 
and internal activities 

or daily reports

To process 
optimisation, analyse 

key performance 
indicators, forecast 

internal and external 
data, internal and 

external focus

To analyse indicators 
that measure current 
and internal activities 

or daily reports

Level of decision Operational/Medium Strategic/High Operational/Strategic/
Low

User involved Operational level of 
management

Executives, strategic 
level of management

Operational level of 
management

Data management Relational Databases, 
Data Warehouse

Data warehouse/
/OLAP/

Data Mining

Relational Databases, 
Data Warehouse

Typical operation Report/Analyse Analyze Report/Analyse

Number of records/
transaction

Limited Huge Limited

Data orientation Record Cube Record

Number of 
transactions

Many per second Several per hour

Frequency of reports Month / Week / Day Constant Month / Week / Day

Level of detail Detailed, summarised, 
pre-aggregate

Aggregate Detailed, summarised, 
pre-aggregate

Age of data Current Historical/current/
/prospective

Historical/current/
prospective

Variability of data / 
one transaction

For example, 100 bytes For example, 100 MB For example, 100 bytes
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Integration with BI, ERP and CRM systems
Increasingly in companies and public institutions there are new needs for integration 

with online, using mobile tools and the availability of BI, CRM and ERP systems. ERP 

systems of the latest generation offer a combination of all these features, solutions 

remain flexible and easy-to-use and require lower capital investment compared with 

older systems. The main task of the ERP system is fast, direct access for each employee 

to the necessary information, which improves the quality of decisions taken at each 

point of the use of IS. Also, the ERP solution must be flexible enough to allow adaptation 

to the constant changes in the business environment without incurring large financial 

outlays. In the modern ERP, the condition once data entry must be fullfilled. It means 

that employees can not repeatedly enter the same data in different organisational units. 

The use of modern ERP systems has a positive effect on the maintenance costs of SI, and 

what’s more – the system is easy “to learn.”

To fully use the potential of the BI and CRM systems, they  should be integrated into a 

central system supporting the management of the organisation (ERP), which in companies 

usually is  a key element of the internal IT infrastructure (on-premise model). Integration is 

necessary if the organisation wants to implement efficient business processes that go far 

beyond the area of sales – such as order processing, delivery, management, production 

planning and forecasting results [20].

The main arguments for the integration of CRM and BI with ERP focus on obtaining in 

real time a coherent view of customers – the possibility of continuous access to everything 

relating to customer data and information, which in a certain time is needed for its proper 

operation. The principle is that the completeness and timeliness of data, regardless of 

whether they reside in the resources of the CRM or ERP databases. A consistent view of 

the customer allows employees to make the right and quick decisions in the sales process 

in many different situations.

Another argument for the integration of the three systems is consistency and 

standards in the wider communications with customers, regardless of who supports the 

customer or how the customer contacts the company.

Going beyond the area of sales, an often cited benefit of the integration of BI and CRM 

with ERP is the ability to improve the area of resource management (supply planning, 

purchasing materials, queue management of production orders, production planning, 

optimization of warehouse space, etc.), which results from the automation of information 

flow between sales and production. Especially it is evident in the case of companies with 

a longer period of sales or manufacturing companies that can plan resources on the 

basis of the status of opportunities. The integration allows you to indicate the logic of 

actions in the area of production and resource management – to specify operations to be 

performed as soon as the business opportunity goes to the next stage, when it is lost or 

when the end is transformed into a real order [21].
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In a fully integrated IT system, the ERP will contain actual transactions (results), 

CRM contains forecasts (future information), and BI can support accurate simulations 

including estimates and serve to make an efficient decision. Users can also perform 

master maintenance easily, thanks to the integrated management of customers, potential 

customers and vendors. It is worth stressing, that integrating the systems can avoid the 

duplication of data input and master registration to maximise the benefits of ERP and 

CRM. In today’s market environment, where the advance of globalisation demands faster 

managerial decisions, the visualisation of information is increasingly important. Under 

such conditions, customers place a premium on simulation features that use the results 

obtained from ERP systems with predictions of CRM systems. Based on the following ERP, 

a BI and CRM deployment model has been presented below. See figure 6:

Fig. 6. Integration of ERP, CRM and Bi systems [21].

6.  Further development and recommendations of BI, ERP 
and CRM

Big BI Trends of the Near Future
In the past, BI was used mainly by company executives, providing them with yearly 

reports on various concerns of the company. As the workforce becomes more mobile, BI is 

moving outside the boundaries of the office. Modern business leaders demand real-time 

BI that is always accessible from anywhere at any time using any device. They demand 

BI that gets the right information into the right hands precisely when it’s needed. Below 

there is a list of next trends that we can expect to see in the next years:

The users are tired of waiting for the IT department to deliver the BI, CRM, ERP 

applications they need. They are now bypassing the IT department altogether to get what 

they want. To stop users from using outside services, IT departments will have no choice 
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but to deliver self-service BI, CRM, ERP options that let users create the own sub-

applications they require. This process either involves giving users the development 

tools to create their applications, or simply creating a variety of canned reports for end 

users.

After discussions between researchers and analysts, the agreement has been reached: 

The cloud is the future, even though the public is still reluctant to this idea because of 

its drawbacks. This combination of BI, CRM, ERP and cloud is very promising with nearly 

100% uptime and scalability without all the time and money required to maintain in-

house hardware. However, the security issue of this system is still a big matter that raises 

concern for many firms and companies, who are reluctant to entrust their private data in 

the hands of the cloud providers. 

In the case of social media, the best collaboration platform that can be easily accessed 

is the internet. This concept translates seamlessly to BI, CRM, ERP. Interacting directly 

with a coworker through an IT application would be an evidently useful thing. Sharing 

ideas or pointing out interesting trends found in the data will be possible as well.  This 

will soon be accessible not only to large companies, but also for the small ones that do 

not have enough money to invest in such applications.

In the next years, there will not be any limitation set by device or location. It will 

be cross-platform, offering instant access from all laptops, smartphones, tablets and 

other future inventions that will be provided with internet connection. Now, mobile 

ICT is making a backward step because of building separate mobile apps for laptops, 

smartphones and tablets. What they should do involves creating ICT apps that adapt 

to the device from which they’re accessed. They must look like a PC application when 

accessed on a PC but look completely different when accessed on a laptop, tablet or 

smartphone.

While traditional BI is typically a one piece product, embedded BI integrates analytics 

and reporting capabilities directly into your everyday business applications. Essentially, 

embedded BI brings BI to the end users, working it into their daily routine. This approach 

is far simpler for users and can lead to better user adoption.

Data will no longer be stored in one or two internal database (s). Soon they will be 

kept, either in your personal database or cloud services, email accounts, social media, 

the web, and so on. For example, the BI, CRM, ERP application that you are using might 

not only provide you with information on products that are on sale, but also reasons and 

reviews about the product’s price. This will offer you a better insight into the usefulness 

of the specific merchandise.

As BI and CRM beggins to evolve also regarding the use of mobile devices, the utility of 

GPS locating application is growing. An example of a good association between the two 

parts would be the situation when you, as a business provider, go to the client and the 

application gives you data on the client, based on the given GPS location.
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7. Conclusion

The paper presents analyses of Bi, CRM and ERP systems. At the stage of analysis, 

the needs to create the fully integrated information system were specified. The study 

shows that the growing need to use methods and tools for the analysis of business 

processes in information systems is very important in the departments responsible 

for making decisions (management, accounting, human resources, payroll). The proper 

implementation of ERP, BI and CRM systems requires the use of structured methods and 

procedures for the implementation of different phases. To deliver complete information 

about the whole enterprise, though, it is necessary to implement the BI system. This paper 

also shows how to create it.

BI, CRM and ERP are broad subjects about which many question marks can be raised, 

especially when referring to future improvements of all of them. Due to the use of BI and 

the major advantages that they bring to a business company, there has been and will still 

be a lot of research in this field rather than in ERP or CRM. Studies and experiments on BI 

are not only conducted in industries’ laboratories but also in universities, and therefore, 

due to this association between industry and academia, there will be big advances in this 

field, maybe different to the one mentioned  previously, which  will occur sooner than 

expected. In spite all the developments that BI will gain in the coming years, we should 

not forget that the better the gains and the results are, the more they will cost. 

The analysis in this study clearly demonstrates that the key to further development 

of IT systems in business is the comprehensive integration of all parts of the IT system. 

Despite many difficulties and obstacles, we should attempt to integrate BI, CRM and ERP. 

Only in this way can you achieve the many benefits which are described in this paper.

Literature
1.  Newseria, Raport Salesforce – jak dostęp do informacji warunkuje wyniki i rozwój firm, Newseria, 

2015, Available at: http://www.biznes.newseria.pl/komunikaty/raport_salesforce_jak,b914488693, 
accessed 2016, The full report is available at: https://www.salesforce.com/form/conf/2015-state-
of-analytics.jsp

2.  Ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, Słownik pojęć transportowych 
SRT. Załącznik 1 do strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 2011, 
[dostęp: 20.09.2015], Available at: http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/
projekty_inne/proj_strat_rozw_trans_do_roku_2020_w_persp_do_2030/px_11.12.12_zal_01_
slownik_transportowy_srt_final.pdf, accessed 2016

3.  Antoniu Ovidiu Balint,From the traditional to the modern and complex agricultural companies 
that are using business intelligence tools, University of Economic Studies , Bucharest, MPRA Paper 
No. 53810, posted 20. February 2014, Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/53810/1/
MPRA_paper_53810.pdf, accessed 2016

4.  Business Intelligence, Available at: http://ie2.wikispaces.com/Business+Intelligence, accessed 2016

5.  Nycz, M. (2013). Business Intelligence 2.0 as a support technology for decision-making process 
in a modern enterprise: Refereed Proceedings. Novi Sad, Serbia: Publication of the International 
Institute for Applied Knowledge Management.

Księga1.indb   62Księga1.indb   62 2017-03-29   13:19:532017-03-29   13:19:53



The Integration of BI, ERP and CRM Systems

63

16.  Management Study Guide, Business Intelligence – Architecture, Available at: http://www.
managementstudyguide.com/business-intelligence.htm#, accessed 2016

17.  Genkiosk, Business Intelligence, Available at: http://www.genkiosk.com/genkiosk-blog/business-
intelligence-defined/, accessed 2016

18.  Cloud Computing. The storing and accessing of applications and computer data often through 
a Web browser rather than running installed software on your personal computer or office 
server, 

19.  Phocas Software, Business Intelligence vs. ERP: Which Tool is Better?, Phocas Software, 2016, 
Available at: https://www.phocassoftware.com/Business-Intelligence-vs-ERP-Which-tool-is-
better, accessed 2016

10.  Kicinger, A. (2009). Biznes w czasach niepewności: Rozwiązania BI SAS a systemy ERP. Warszawa.

11.  Adamczyk J., CRM w ujęciu klasycznym i internetowym, Electronic Commerce: “Teoria 
i zastosowania”, Politechnika Gdańska, Gdańsk – listopad 2002, s. 13-20, Available at: http://
www.e-marketing.pl/artyk/artyk63.php, accessed 2016

12. Kisielnicki J., Zarządzanie i Informatyka, Placet, Warszawa, 2014, s. 16.

13.  Przybylak P., Wirtualna infrastruktura– nowe podejście do systemów, Zeszyty naukowe, 
Warszawaska Wyższa Szkoła Informatyki, 2010, 11-18, Available at: http://zeszyty-naukowe.
wwsi.edu.pl/zeszyty/zeszyt4/Wirtualna_Infrastruktura_-_Nowe_Podejscie_Do_Systemow.pdf, 
accessed 2016

14.  Rahimia E., Abbasi Rostamib N., Enterprise Resource Planning and Business Intelligence: The 
Importance of Integration, International Journal of Management Academy, 3 (4): 7-14, 2015,
– Available at: http://www.ijoma.org/article_16510_f496c6ac41c6ad6f43bf90ac5b7c7d8d.pdf, 
accessed 2016

15.  Dunaway M.M., Bristow S.E.,  Importance and Impact of ERP Systems on Industry and Organization, 
University of Arkansas, 2010, Available at: http://web.calstatela.edu/faculty/pthomas/sap/
Readings_on_ERP_chapter01.pdf, accessed 2016

16.  Maxcer C., Paul L.G., Integrating CRM and ERP in the Cloud: Strategies for Getting It Right, 
TechTarget, 2012, Available at: http://www.inficron.com/content/integrating-crm-and-erp-in-the-
cloud.pdf, accessed 2016

17.  JeBaO, System ERP a CRM – różnice, JeBaO.com.pl, Available at: http://www.jebao.com.pl/system-
erp-crm.html, accessed 2016

18.  SeniorSoftware, A Business Intelligence solution helps you discover the added value of an ERP, 
SeniorSoftware, 2014, Available at: http://www.seniorerp.ro/en/a-business-intelligence-solution-
helps-you-discover-the-added-value-of-an-erp/, accessed 2016

19.  Bara, A., Botha, I., Diaconita, V., Lungu, I., Velicanu., A., & Velicanu, M. (2009). A model for Business 
Intelligence Systems’ Development. Informatica Economica (vol. 13, no. 4).

20.  ComputerWorld, Integracja ERP z CRM z chmury, Available at: http://www.computerworld.pl/
news/402005/Integracja.ERP.z.CRM.z.chmury.html, accessed 2016

21.  Pacific Business Consulting, Data integration between ERP and CRM, Pacific Business Consulting, 

Available at: http://www.pbc.co.jp/en/service/integration.html, accessed 2016

Księga1.indb   63Księga1.indb   63 2017-03-29   13:19:532017-03-29   13:19:53



Księga1.indb   64Księga1.indb   64 2017-03-29   13:19:532017-03-29   13:19:53



„Zeszyty Naukowe 
Uczelni Jana Wyżykowskiego.
Studia z Nauk Technicznych”
2016 (5), s. 65–74

Wpływ rekrystalizacji na właściwości tłumiące 

stopu Fe
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Streszczenie: Uważa się, że tłumienie w przypadku metali o strukturze amorficznej powinno ulec 
zmianie po ich rekrystalizacji. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań tego zagadnienia. Ba-
dania przeprowadzono na stopie Fe

75
Zr

4
Ti

3
B

17
Cu

1
 wykonanym w taki sposób, aby otrzymać materiał 

o strukturze amorficznej. W celu określenia oczekiwanej zmiany w tłumieniu badanego materiału, 
przeprowadzono badania polegające na pomiarze wysokości odbicia, dla próbki przed obróbką 
termiczną i po takiej obróbce. Otrzymane rezultaty pokazały, że względne tłumienie próbki uległo 
zmniejszeniu po poddaniu jej obróbce cieplnej, tym samym potwierdzając wstępne założenia.

Słowa kluczowe:  mechanika eksperymentalna, szkło metaliczne, stop amorficzny, właściwości ma-
teriałowe, inżynieria materiałowa.

Influence of recrystallization on damping properties of Fe
75

Zr
4
Ti

3
B

17
Cu

1
 alloy 

Summary: It is expected that damping in amorphous metals changes after their recrystallization. For 
this purpose a study of this phenomena was investigated. A Fe

75
Zr

4
Ti

3
B

17
Cu

1  
alloy was manufactured in 

very specific conditions to obtain amorphous structure. To determine expected change of damping, 
a sample in form of a rod was tested for bounce height in controlled conditions before and after heat 
treatment that changed the material structure. The obtained results indicate a decrease of damping 
after heat treatment and therefore confirm the initial assumption.

Keywords: experimental mechanics, metallic glass, amorphous alloy, material properties, material 
science.

 1. Wprowadzenie

Struktura wewnętrzna stopów metali ma istotny wpływ na ich właściwości mecha-

niczne. Obserwujemy to zjawisko już przy tradycyjnej obróbce cieplnej [3, 4, 6]. Obecnie 

nowoczesne technologie w powiązaniu z odpowiednimi stopami pozwalają nam uzyskać, 

po przekroczeniu granicznych wartości szybkości chłodzenia, strukturę amorficzną [1]. 

Struktura taka powinna posiadać ciekawe właściwości mechaniczne [5].

MIROSŁAW BOCIAN, RAFAŁ MECH

WOJCIECH MYSZKA, MICHAŁ PRZYBYLSKI
Politechnika Wrocławska
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 W pracy skupiono się na zbadaniu tłumienia wewnętrznego nowego materiału, które 

powinno być istotnie mniejsze niż w przypadku materiału o typowej budowie krystalicz-

nej. Badania przeprowadzono dla stopu Fe
75

Zr
4
Ti

3
B

17
Cu

1
 o strukturze częściowo amorficz-

nej z zalążkiem struktury nanokrystalicznej, co zostało szerzej pokazane w dalszej części 

pracy, oraz dla materiału po wstępnej obróbce cieplnej. 

W celu określenia struktury wewnętrznej materiału po jego wytworzeniu konieczne 

było przeprowadzanie badań podstawowych, dopiero w dalszej kolejności możliwe było 

zrealizowanie badań mających na celu zbadanie różnic w tłumieniu wewnętrznym wy-

tworzonego materiału przed i po obróbce cieplnej.

 2. Wytwarzanie materiału

W badaniach wykorzystany został pręt metaliczny wykonany z wykorzystaniem me-

tody szybkiego chłodzenia. W pierwszym kroku należało odmierzyć odpowiednią ilość 

każdego z pierwiastków stopowych, co było istotne ze względu na to, że każdy z wy-

korzystanych pierwiastków wpływa w różny sposób na ostateczną postać materiału, 

w tym na jego lepkość, wytrzymałość, czy pojawienie się naprężenia wewnętrznego, 

wywołanego obróbką termiczną. Po odważeniu wszystkie składniki zostały umieszczo-

ne w urządzeniu Arc Melter, które umożliwia przetopienie składników z wykorzystaniem 

łuku elektrycznego.

Metodyka wytwarzania stopu polegała na kilkukrotnym przetopieniu wszystkich 

składników w specjalnie przygotowanej matrycy miedzianej, tak aby zapewnić pełną ich 

homogenizację. Topienie materiału odbywało się w atmosferze ochronnej gazu, jakim był 

argon. Po kilkukrotnym przetopieniu przygotowany materiał był umieszczany w specjal-

nym wlewku miedzianym, pod którym znajdowała się miedziana forma chłodzona wodą.

Następnie po raz kolejny topiono materiał i w momencie przejścia materiału ze stanu sta-

łego w ciekły następowało jego zassanie do położonej poniżej matrycy. Prędkość z jaką 

materiał był zasysany do matrycy pozwalała uzyskać strukturę amorficzną materiału, po-

przez jego bardzo szybkie przechłodzenie 106 K/s. W rezultacie na koniec uzyskano próbkę 

w formie pręta o średnicy 3 mm i długości 150 mm. Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcie 

rzeczywistej próbki.

Rys. 1. Zdjęcie próbki wykorzystanej w badaniach

Źródło: badania własne.
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Wytworzoną próbkę poddano badaniom mającym na celu określenie wielkości tłu-

mienia. Po przeprowadzonych badaniach próbka została poddana obróbce cieplnej po-

legającej na wygrzaniu jej w piecu o temperaturze 400oC przez 30 min. Zabieg obróbki 

cieplnej powinien spowodować rozrost ziaren w próbce, a przez to zmianę jej wewnętrz-

nej struktury.

 3. Badania podstawowe

Otrzymany stop wymagał w pierwszej kolejności przeprowadzenia badań pozwalają-

cych na określenie jego struktury, a przede wszystkim otrzymanie informacji, czy jest on 

amorficzny. W tym celu wykorzystano dyfraktometr rentgenowski z lampą kobaltową. 

Otrzymane wyniki zostały przedstawione na rysunku 2, gdzie można zauważyć, 

iż otrzymany dyfraktogram różni się od dyfraktogramów charakterystycznych dla mate-

riałów amorficznych [2, 3]. 

Rys. 2. Dyfraktogram uzyskany dla badanej próbki

W przypadku materiałów amorficznych na dyfraktogramie brak jest refleksów o wy-

raźnie zaznaczonym ekstremum. Z reguły występuje wypiętrzenie się wykresu dyfrakto-

gramu w stosunkowo dużym zakresie kątowym. Wyniki otrzymane dla wytworzonej prób-

ki pokazały, że materiał ten posiada strukturę częściowo krystaliczną. W celu określenia 

wielkości kryształów przeprowadzono badanie za pomocą mikroskopu sił atomowych.
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Badanie to polegało na zeskanowaniu powierzchni próbki za pomocą bardzo małej son-

dy, dzięki czemu możliwe było określenie topografii próbki, a co za tym idzie, wielkości 

kryształów. Na rysunku 3 zaprezentowano wyniki zeskanowania powierzchni próbki 

o wymiarach 10 x 10 μm w trybie kontaktowym. Za pomocą strzałek zaznaczono struktu-

ry nanokrystaliczne.

Rys. 3. Obraz 3D powierzchni próbki, obszar skanowania 10 x 10 μm, strzałki wskazują na struktury 
nanokrystaliczne

W celu zweryfikowania występowania fazy nanokrystalicznej w materiale przeprowa-

dzono skanowanie za pomocą mikroskopu sił bocznych (LFM). 

Obrazy z badania LFM dla wytworzonej próbki zostały przedstawione na rysunku 4. 

Widać wyraźnie, iż w przypadku przejazdu głowicy w prawo gdzieniegdzie pojawiły się 

ciemniejsze obszary zaznaczone strzałkami, natomiast te same miejsca w przypadku po-

wrotu głowicy są wyraźnie jasne. Daje to podstawę do stwierdzenia występowania w wy-

tworzonym materiale stref, w których nastąpiła zmiana tarcia poprzez wydzielenie się 

jednego lub kilku pierwiastków stopowych lub ich niepełną homogenizację, albo wystę-

powanie stref o strukturze nanokrystalicznej.

Rys. 4. Obraz powierzchni próbki po (LFM): a) przejazd głowicy w prawo, b) przejazd głowicy w lewo

a) b) 
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W celu weryfikacji czy otrzymane strefy są strukturami nanokrystalicznymi, czy też 

może wydzieleniem jednego z pierwiastków, przeprowadzono analizę powierzchni za 

pomocą mikroskopu elektronowego (EDS), pozwalającą na wykonanie szybkiej analizy 

występowania oraz rozkładu pierwiastków w materiale. Otrzymane wyniki zostały przed-

stawione na rysunku 5.

Rys. 5. Obraz z mikroskopu elektronowego pow. 8000 x po wykonaniu mapingu przy pomocy (EDS)
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Obraz z mikroskopu potwierdził również występowanie struktur wielkości rzędu kil-

kudziesięciu nanometrów, w postaci ciemnych obszarów zaznaczonych na rysunku 5 

przy pomocy strzałek. Dodatkowo, analiza wykonanego skanowania powierzchni przy 

pomocy EDS pokazała, że wchodzące w skład stopu pierwiastki rozkładają się w sposób 

równomierny. Świadczy to o pełnej homogenizacji składników stopowych w trakcie pro-

cesu wytwarzania materiału oraz daje podstawy do przypuszczania, że zauważone obsza-

ry są strukturami nanokrystalicznymi materiału.

Na podstawie otrzymanych rezultatów stwierdzono, że wytworzony materiał posiada 

strukturę częściowo amorficzną z obszarami nanokrystalicznym.

 4. Określenie właściwości tłumiących materiału

Określenie właściwości tłumiących metalowego pręta o stosunkowo małej średnicy 

wymagało zestawienia odpowiedniego stanowiska pomiarowego. W celu określenia wła-

ściwości tłumiących zdecydowano się wykorzystać prostą ideę, która zakładała zrzucenie 

pręta dokładnie z tej samej wysokości i sprawdzenie, na jaką wysokość się odbije. W tym 

celu przygotowano odpowiednie stanowisko, które zostało pokazane na rysunku 6. Sta-

nowisko składało się z szybkiej kamery (pozwalającej uchwycić ruch pręta po odbiciu), 

szklanej rurki (o średnicy 4 mm) z zaznaczoną skalą oraz uchwytu pozwalającego utrzy-

mać rurę w pionie. Szklana rurka została umieszczona na bardzo twardym podłożu, które 

nie ulegało ugięciu podczas zrzucania pręta i kolejnych jego odbić. Dodatkowo zapewnio-

no również zachowanie tej samej wysokości w przypadku każdego z rzutów.

Rys. 6. Schemat układu pomiarowego z szybką kamerą, szklaną rurką ze skalą oraz próbką
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Badanie przeprowadzono kilkukrotnie dla próbki przed obróbką cieplną i po obróbce 

cieplnej, co pozwoliło na określenie średniej wysokości odbicia oraz zniwelowało wpływ 

tarcia pręta o ścianki rurki w trakcie ruchu. Prędkość nagrywania szybkiej kamery wyno-

siła 300 klatek na sekundę, dzięki czemu możliwe było precyzyjne określenie wysokości 

każdego odbicia. Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono przykładowe wyniki dla próbek po 

pierwszym i drugim odbiciu, przy czym należy pamiętać, że są to maksymalne wysoko-

ści odbicia. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu możliwe było określenie 

względnego tłumienia w próbkach. Polegało to na porównaniu wysokości odbicia po 

pierwszym odbiciu oraz po drugim odbiciu. 

Pomiar wysokości odbicia polegał na przeanalizowaniu ruchu pręta klatka po klatce 

i znalezieniu miejsca, w którym osiągał on maksymalną wysokość odczytywaną ze skali, 

Rozdzielczość skali wynosiła tylko 1 mm, w związku z czym otrzymane rezultaty mogą 

posłużyć głównie jako wartości odniesienia dla kolejnych, bardziej dokładnych badań.

a)

b)

Rys. 7. Obrazy próbki przed obróbką cieplną: a) pierwsze i b) drugie odbicie 

Dla przedstawionego na rysunku 7 przykładu otrzymana różnica w wysokości pomię-

dzy pierwszym i drugim odbiciem wyniosła 94 mm, co daje względną różnicę na poziomie 

19,35%. Wartość ta możne zostać odniesiona do tłumienia wewnętrznego w materiale, 

jednak nie jest to właściwa wartość tego tłumienia. W sumie przeprowadzono 20 pomia-

rów dla próbki przed obróbką cieplną. 

Średnia wartość różnicy między oboma odbiciami wynosiła 20,9%. Wszystkie wyniki 

zostały zebrane w tabeli 1.
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a)

b)

Tab. 1. Wyniki odbić dla próbki przed obróbką cieplną

Lp.
Pierwsze odbicie 

[mm]
Drugie odbicie 

[mm]
Różnica 

[mm]
Względne
 tłumienie

1. 498,8 416,8 82,0 16%
2. 466,8 368,0 98,8 21%
3. 485,8 391,8 94,0 19%
4. 394,8 318,0 76,8 19%
5. 471,3 390,8 80,5 17%
6. 451,8 341,5 110,3 24%
7. 447,8 380,8 67,0 15%
8. 481,8 383,8 98,0 20%
9. 425,8 358,0 67,8 16%

10. 479,8 380,8 99,0 21%
11. 445,8 341,0 104,8 24%
12. 465,3 379,3 86,0 18%
13. 456,8 383,8 73,0 16%
14. 452,8 358,0 94,8 21%
15. 474,3 359,0 115,3 24%
16. 461,8 342,5 119,3 26%
17. 466,8 347,5 119,3 26%
18. 425,8 321,5 104,3 24%
19. 457,8 339,0 118,8 26%
20. 419,3 324,0 95,3 23%

Rys. 8. Obrazy próbki po obróbce cieplnej: a) pierwsze i b) drugie odbicie
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Tab. 2. Wyniki odbić dla próbki po obróbce cieplnej

Lp.
Pierwsze odbicie 

[mm]
Drugie odbicie 

[mm]
Różnica 

[mm]
Względne 
tłumienie

1. 458,8 393,0 65,8 14%

2. 507,8 391,0 116,8 23%

3. 488,8 378,0 110,8 23%

4. 486,3 425,8 60,5 12%

5. 523,3 447,3 76,0 15%

6. 453,3 388,0 65,3 14%

7. 501,8 425,8 76,0 15%

8. 353,0 275,5 77,5 22%

9. 441,8 381,5 60,3 14%

10. 444,3 332,5 111,8 25%

11. 453,8 392,0 61,8 14%

12. 453,8 356,5 97,3 21%

13. 446,3 343,5 102,8 23%

14. 442,8 372,5 70,3 16%

15. 465,3 354,0 111,3 24%

16. 515,8 435,8 80,0 16%

Otrzymane rezultaty wyraźnie pokazują zmianę tłumienia wewnętrznego wytworzo-

nego stopu Fe
75

Zr
4
Ti

3
B

17
Cu

1
, spowodowaną zmianą struktury wewnętrznej pod wpływem 

zastosowanej obróbki cieplnej. 

 5. Podsumowanie

Badania przeprowadzono na stopie Fe
75

Zr
4
Ti

3
B

17
Cu

1
 wykonanym w taki sposób, aby 

otrzymać materiał o strukturze amorficznej. Na podstawie rezultatów z badań podstawo-

wych, do których wykorzystano dyfrakcję rentgenowską, mikroskop sił atomowych oraz 

bocznych, a także mikroskop elektronowy z EDS, stwierdzono, że wytworzony materiał 

posiada strukturę częściowo amorficzną z obszarami nanokrystalicznymi.

W celu określenia właściwości tłumiących badanego materiału zdecydowano się wy-

korzystać prostą ideę, która zakładała zrzucenie pręta dokładnie z tej samej wysokości 

i sprawdzenie, na jaką wysokość się odbije. Badanie przeprowadzono kilkukrotnie dla 
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próbki przed obróbką cieplną i po obróbce cieplnej, co pozwoliło na określenie średniej 

wysokości odbicia oraz zniwelowało wpływ tarcia pręta o ścianki rurki w trakcie ruchu. 

Dla próbki przed obróbką cieplną względne tłumienie określono na poziomie 20,9%, na-

tomiast po obróbce cieplnej wartość względnego tłumienia wyniosła 18,2%, co pokazuje 

zmniejszenie tłumienia po zmianie struktury wewnętrznej materiału.

Otrzymane wyniki stanowią uzasadnienie wykonania dalszych badań, które pozwoli-

łyby na określenie właściwych wartości tłumienia, a tym samym uzyskania informacji nie 

tylko o jakościowej, ale również ilościowej zmianie tłumienia w materiale.
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Monitoring tąpań kopalnianych na podstawie 

odcinkowej analizy korelacyjnej i widmowej zapisu 

drgań sejsmicznych

Streszczenie: Autorzy w publikacji analizują rzeczywistą realizację drgań tąpnięć kopalnianych 
(o czasie trwania 8,2 s), otrzymaną ze stacji sejsmicznej LGOM. Realizację podzielono na siedem od-
cinków (po 1,2 s), z których wyestymowano funkcje autokowariancji i gęstości widma mocy. Przykład 
analizy otrzymanych charakterystyk zestawiono na rysunkach 1–7. Bazując na analizie rozkładu wid-
ma drgań w dyskretnym (po czasie) zbiorze estymat charakterystyk i parametrów (moc widma, struk-
tura częstotliwościowa widma, wariancja z realizacji odcinkowych), zaproponowano metodologię 
i narzędzia do badań porównawczych tąpań kopalnianych w postaci kart atlasu tąpań dla LGOM.

Słowa kluczowe: tąpania kopalniane, analiza sygnałów.

Monitoring of mining bounces on the basis of sectional correlational and spectral analysis 
of seismic vibrations
Summary: In this publication the authors have analysed the real mining bounces signal (of 8.2 
sec. duration)  received from the LGOM seismic station. The signal was divided into 7 segments (of 
1.2 sec. duration each) from which the auto covariance and the spectra energy density functions were 
estimated. The sample results of the characteristic analysis are presented in Figs.1–7. On the basis 
of spectral density analysis of the oscillation spectrum in discrete (in time) set of estimates of the 
characteristics and parameters (spectral power, spectrum frequency structure, segment realizations 
variance) there was suggested a metrology and tools for comparative study of mining bounces in the 
form of the bounces atlas sheets for LGOM region.

Keywords: mining bounces signal, vibration analysis.

1. Wprowadzenie i cel opracowania

Jak dotąd stacje sejsmiczne podają do publicznej wiadomości dane dotyczące in-

tensywności zarejestrowanych trzęsień ziemi, posługując się przy określaniu wielkości 

drgań sejsmicznych skalą Richtera [2], znaną od 1935 r. Jest to pomiar maksymalnej am-

plitudy mierzony w mikronach  m)m 610(1 −=μ  Stopień w skali Richtera jest wykładnikiem
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logarytmu dziesiętnego tej liczby mikronów. Wprawdzie w 1964 r. w Paryżu UNESCO jako 

przedstawiciel ONZ przyjęło skalę MSK-64 [1], którą w ciągu 10 lat (zgodnie z wymogami) 

ratyfikowały wszystkie zainteresowane kraje (wśród nich w 1974 r. Polska), ale nadal sto-

sowane są powszechnie stopnie Richtera, a nie stopnie intensywności wg maksymalnej 

wartości przyspieszenia drgań, jak podaje skala zalecana przez UNESCO. Zdarzają się ta-

kie wstrząsy sejsmiczne i drgania nimi wywołane, przynoszące wiele szkód, które narasta-

ją w czasie ich trwania. Są to wstrząsy pochodzące od wulkanów czynnych lub wygasłych, 

które „ożywają”, znajdujących się zarówno na lądzie, jak i pod wodą. Wydaje się jednak, że 

pomiar jednej maksymalnej amplitudy wstrząsu to zbyt mało. Proponujemy uwzględniać 

cały przebieg drgań, wyznaczać jego moc i energię. Autorzy pragną sprawdzić podaną 

metodę pomiaru mocy drgań na rzeczywistym, a nie teoretycznym przebiegu amplitudy 

drgań sejsmicznych, które zmierzono w warunkach rzeczywistych. Ponieważ Polska leży 

w obszarze asejsmicznym, mamy do dyspozycji tylko drgania zarejestrowane w czasie tą-

pań kopalnianych występujących w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Należy 

tu zaznaczyć, że każdy wybuch wulkanu czy trzęsienie ziemi są poprzedzone wstępny-

mi wstrząsami, które mogą trwać nawet dwa–trzy dni, co nie występuje przy tąpaniach 

kopalnianych. Opracowana metoda określająca moc drgań rejestrowanych przez czuj-

niki sejsmiczne może w dużym stopniu pomóc w monitoringu takich wybuchów. Odpo-

wiednie oprogramowanie analizujące na bieżąco zarejestrowane drgania może ocenić 

zbliżające się zagrożenie. Prowadzone są liczne badania nad zagadnieniami związanymi 

z tąpnięciami w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, jak i Legnicko-Głogowskim Okręgu 

Miedziowym. Dotyczą one metod wskaźnikowych opracowanych na podstawie przed-

zniszczeniowych charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych [7]. 

2. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM)

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM) to obszar przemysłowy w wojewódz-

twie dolnośląskim, w pięciu jego powiatach: głogowskim, polkowickim, lubińskim, legnic-

kim i mieście Legnica. Jest to jeden z największych ośrodków wydobycia miedzi na świecie 

i największy w Polsce. Zamieszkuje go prawie pół miliona mieszkańców. LGOM znajduje 

się na Nizinie Śląskiej i na Wzgórzach Dalkowskich, w środkowej części północnego obsza-

ru województwa. Przepływają przez niego dwie duże rzeki – Odra, nad którą leży Głogów, 

i Kaczawa z leżącą nad nią stolicą LGON-u, Legnicą, liczącą ponad 100 tys. mieszkańców. 

Miasta Lubin i Głogów liczą po ok. 70 tys. mieszkańców, a Polkowice ponad 20 tys. Wszyst-

kie te cztery miasta rozciągają się z południa na północ w odległości ok. 20 km od siebie 

[2, 5, 6]. Pokłady miedzi w Polsce (LGOM) powstały w erze proterozoicznej, czyli w okresie 

od 520 do 185 mln lat temu, w ostatnim, szóstym okresie tej ery, zwanym permem (od mia-

sta rosyjskiego Perm). Perm występował od 210 do 185 mln lat temu. Po nim nastąpiła era 

mezozoiczna z trzema okresami – triasem, jurą, kredą. W interesującym nas permie ziemie
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polskie były zalane morzem. W morzu tym gromadziły się osady soli potasowych, soli ku-

chennej, miedzi, ołowiu czy cynku. Złoża miedzi odkryte zostały w 1957 r. (dr Jan Wyżykow-

ski, prof. Józef Zwierzycki i inni). Złoża te oprócz miedzi zawierają domieszki srebra, niklu, 

kobaltu, molibdenu, wanadu, cynku i ołowiu [2]. W LGOM istnieją kopalnie: Lubin, Rud-

na, Polkowice-Sieroszowice, a także zakłady wzbogacania rudy. Zbudowano huty miedzi 

w Legnicy i Głogowie (Żukowice). LGOM to największy państwowy ośrodek przemysłowy, 

największy skarb narodowy w dzisiejszej Polsce.

3. Tąpania kopalniane w LGOM

Tąpnięcia albo tąpania są to podziemne wstrząsy z odgłosami, spowodowane pęka-

niem mocnych, sprężystych skał. Wywoływane są naruszeniem równowagi sił w skałach 

górotworu wskutek eksploatacji złóż (tąpnięcia stropowe) lub ruchów tektonicznych 

(tąpnięcia tektoniczne). Są one przyczyną powstawania zawałów [2]. Zawałem nazywamy 

zawalenie się stropu (górnego) wierzchniej powierzchni wyrobiska, spowodowane prze-

kroczeniem wytrzymałości skał i obudowy kopalnianej pod wpływem ciśnienia górotwo-

ru [2]. Występuje ono samorzutnie lub powodowane jest celowo przez górników poprzez 

kontrolowane usuwanie obudowy w eksploatowanym górotworze [2]. Górotworem na-

zywamy utwory skalne skorupy ziemskiej, w której prowadzone są roboty górnicze [2]. 

Wyrobisko w przekroju poprzecznym ma cztery ściany: górną – zwaną stropem, dolną 

– zwaną spągiem i dwie boczne – zwane ociosami. Przed zawaleniem (zawałem) zabezpie-

cza się je, budując obudowę. Nie tylko w LGOM, ale i w całym kraju występują tąpnięcia 

przy wydobywaniu rud i węgla. Według dostępnych materiałów w okresie od stycznia 

2005 do czerwca 2016 r. było ich kilkanaście o sile od 2,9 do 4,7 stopni wg skali Richtera, 

co odpowiada maksymalnej amplitudzie mierzonego drgania od 0,8 do 50 mm. Najsilniej-

sze z nich, o sile 4,7 stopni Richtera, wystąpiło w Oddziale Zakładów Górnicznych Rudna 

19 marca 2013 r. o godz. 22.09. Epicentrum zlokalizowano na obszarze Polkowice–Lubin–

–Głogów [5]. Zwykle czas trwania wstrząsów wywołanych tąpnięciami wynosi od 2 do 8–10 s. 

Tąpnięcia kopalniane wyrządzają duże szkody w terenie zurbanizowanym (pęknięcia, 

zawalenia itp.), jeżeli wyrobiska są pod miastami (np. kopalnie węgla na Śląsku). Ocenia 

je Górnicza Skala Intensywności GSI-2004-V, obowiązująca obecnie w LGOM [1]. Tąpnię-

cia kopalniane są wynikiem działalności człowieka (wydobywanie kopalin) i w odczuciu 

zwykłych ludzi ich szkodliwość jest mniejsza od szkoldliwości trzęsień skorupy ziemskiej 

wywołanych przez naturę. 

4. Trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi powstaje przez gwałtowne rozładowanie naprężeń w skorupie ziem-

skiej związane z ruchem warstw skalnych. Najwięcej, bo ok. 90% wszystkich trzęsień 

stanowią trzęsienia tektoniczne skorelowane z ruchem mas skalnych wzdłuż uskoków,
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połączonym z globalnymi ruchami płyt tektonicznych. Nagromadzenie naprężeń jest 

przeważnie wynikiem zablokowania ruchu skał wzdłuż tego uskoku na granicy płyt tekto-

nicznych [6]. Uwalniana przy tym energia rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych. Część 

tych fal dociera na powierzchnię ziemską jako fala powierzchniowa powodująca znisz-

czenia. Pozostała część energii zamienia się na ciepło i deformuje skały [6]. Miejsce, gdzie 

zapoczątkowane zostało to gwałtowne uwolnienie energii na powierzchni uskoku, nazy-

wamy ogniskiem trzęsienia ziemi lub hipocentrum. Jest to pewna powierzchnia uskoku. 

Rzut jej na powierzchnię Ziemi nazywa się epicentrum. Położona jest ona bezpośrednio 

nad ogniskiem trzęsienia ziemi [2]. 

Do epicentrum najszybciej docierają fale sejsmiczne rozchodzące się z hipocentrum 

we wszystkich kierunkach. To tu przeważnie występują największe zniszczenia i drgania 

o największych wartościach, jakie można odczytać ze skali Richtera [1]. Skala ta, przyjęta 

na sesji Europejskiej Komisji Sejsmologicznej w Paryżu [5], używana jest w Europie od 

1964 r. do chwili obecnej. 

Uwalniana z hipocentrum energia rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych. Są to:

fale P (podłużne), które przenoszą się w ciałach stałych (uskokach) i w cieczach (ją-

dro ziemskie), docierają najszybciej na powierzchnię Ziemi (epicentrum), przy czym 

pokonują nieraz całe wnętrze ziemskie,

fale S (poprzeczne), które przenoszą się tylko w ciałach stałych (skałach), są wolniej-

sze od podłużnych, powodują ruch falisty skał (jak fale na morzu),

fale powierzchniowe, które są najwolniejsze i powodują największe zniszczenia. 

Wyróżnia się dwa rodzaje fal podłużnych:

fale Raylegha (przemieszczenia prostopadłe do gruntu), 

fale Love’a (przemieszczenia równoległe do gruntu) [6].

Trzęsienia ziemi, ze względu na przyczynę ich powstawania dzielimy na cztery grupy:

tektoniczne (najczęstsze), będące wynikiem przesunięć wzdłuż powierzchni usko-

ków (ok. 90%),

wulkaniczne, związane z erupcjami wulkanów, czyli opróżnieniem komór magmo-

wych (ok. 7%),

zapadliskowe (zapadowe), związane z obszarami krasowymi (ok. 2%),

antropogeniczne, związane z działalnością człowieka (tąpania kopalniane itp., 

ok. 1%), omówione powyżej.

Ze względu na głębokość ogniska (hipercentrum) [6] można je podzielić na:

płytkie, do 70 km pod powierzchnią Ziemi (ok. 85%),

średnie, od 70 do 350 km (ok. 12%),

głębokie od 350 do 700 km (ok. 3%).
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Oprócz tego trzęsienia ziemi dzielimy na [6]:

wstępne (słabe),

zasadnicze (najsilniejsze),

następcze (wtórne wstrząsy – słabsze).

Na całym świecie stacje sejsmiczne rejestrują ok. 100 tys. wstrząsów rocznie. Rejestru-

je się je za pomocą przyrządów zwanych sejsmometrami, a w przypadku graficznej reje-

stracji – sejsmografami. Trzęsienia powodują ogromne zniszczenia w naturze. Jak dotąd 

nie mamy skutecznych środków i sposobów, aby im zapobiegać. Monitoring wybuchów 

lądowych i podmorskich może jedynie ograniczyć zakres strat poniesionych w wyniku 

tego zjawiska.

5. Estymacja mocy drgań w czasie tąpania

Do pomiaru drgań sejsmicznych służą czujniki składające się z masy sejsmicznej i pod-

trzymującej ją sprężyny. Sprężyna ma charakterystykę liniową określoną stałą sprężyny 

k w jednostkach SI [N/m]. Energia zarejestrowanych drgań równa się pracy wykonanej 

przez sprężynę podtrzymującą masę sejsmiczną. Każde wychylenie masy (ściśnięcie lub 

rozciągnięcie sprężyny) to praca wykonana siłą PΔ  na odpowiedniej drodze lΔ . Stała 

k sprężyny to stosunek przyrostu siły PΔ  do wychylenia lΔ  podawana w jednostkach 

niuton na metr [N/m].

   (1)

gdzie:

A – amplituda przemieszczenia masy sejsmicznej,

PΔ  siła przy przemieszczeniu A.

Stąd mamy:

   (2)

Praca sprężyny równa się energii, czyli: 

   
(3)

Moc M to wartość energii (pracy) w jednostce czasu, czyli:

 (4)
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Chcąc wyznaczyć moc drgań sejsmicznych, musimy zarejestrowaną cyfrową realiza-

cję tąpnięcia rozłożyć na szereg geometryczny Fouriera. Estymaty amplitud składowych 

harmonicznych tego szeregu wyznaczamy, stosując np. szybką transformatę Fouriera 

(FFT) [17]. Otrzymane dwustronne, amplitudowe widmo rozpatrywanych drgań nale-

ży przetworzyć na jednostronne [1, 3, 8]. Moc drgań harmonicznych będzie polem pod 

wykresem jednostronnej gęstości widma mocy, którą można wyestymować (zalecane) 

z funkcji autokorelacji realizacji odcinkowych [1, 3, 8, 10], stosując procedurę FFT (zaleca-

ne). Pole powierzchni pod wykresem gęstości widma mocy jest wariancją sygnału drgań 

opisującego proces tąpania (tzw. składowa dynamiczna procesu tąpania), która jest war-

tością funkcji autokowariancji (realizacji centrowanej) dla czasu równego zeru. Wiedzę 

o procesie tąpania można uzyskać z charakterystyk korelacyjnych i widmowych wyesty-

mowanych z realizacji odcinkowych, przy spełnieniu wymogów co do podziału realizacji 

na odcinki (długość i miejsca rozdziału odcinków – realizacje odcinkowe – muszą się roz-

poczynać i kończyć w punktach wartości średniej odcinka realizacji). 

   

 (5)

Aby otrzymać moc drgań sejsmicznych, należy: 

1) z badanej realizacji (8,2 s) wyestymować funkcję autokowariancji,

2)  estymatę funkcji autokowariancji transformować na płaszczyznę częstotliwościową 

przez zastosowanie transformaty Fouriera – otrzymamy wówczas estymatę pojedynczej 

widmowej gęstości mocy z ujawnioną strukturą prążków składowych widma mocy, 

3)  wyznaczyć widmo kwadratów amplitud w funkcji częstotliwości i go scałkować lub 

całkowanie zastąpić sumowaniem wg wzoru (6) [8]:

 (6)

gdzie:

k – stała sprężyny,

A
1

2
 – kwadrat amplitudy uśrednionej i-tej harmonicznej widma drgań,

f
i 
– częstotliwość i-tej harmonicznej w [Hz].

6. Przykład obliczenia mocy drgań tąpania kopalnianego

Zarejestrowany w stacji sejsmicznej LGZM szereg czasowy tąpnięcia W1 (rys. 1a) trwał 

ok. 8–10 s i zawierał 4096 liczb. Informacje o stałej k przyrządu (sejsmometru) i kroku prób-

kowania nie zostały podane. Z tego powodu nie będzie można podać mocy drgań (tąpnię-

cia) w [W]. Szereg czasowy W1 podzielono na siedem odcinków, w tym sześć odcinków, 

o wartości 600 jednostek każdy. Przyjmując stały krok próbkowania Δt = 0,002 s, czas trwa-

nia całej realizacji wynosi ok. T
r 
= 8,2 s, zaś realizacji odcinkowej T

o 
= 1,2 s. Częstotliwość 

próbkowania f
p
 = 1/0,002 = 500 Hz. 
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Zgodnie z twierdzeniem Shannona częstotliwość górna graniczna (Nuqista) F
N 

= 250 Hz, 

częstotliwość dolna dobrze rozróżnialna f
d 

= 1/T
o
 = 0,83 Hz. Na rysunku 1b, c, d, e przedsta-

wiono wyestymowane funkcje autokowariancji, widmowej gęstości mocy liczonej z funk-

cji autokowariancji oraz widmowej gęstości mocy liczonej algorytmem Welcha [12, 20]. 

Na podstawie charakterystyk widmowych określa się częstotliwości charakteryzujące 

tąpnięcie. Są to: 20 Hz – o maksymalnej mocy, ok. 5 Hz – najniższa i ok. 35 Hz – najwyższa. 

Tak więc zakres skali częstotliwościowej widmowej gęstości mocy liczonej z odcinków po 

1,2 s jest dobrany poprawnie. Z rysunków 1c, d, e wynika, że można zawęzić zakres często-

tliwościowy nawet do 60 Hz, co stwarza możliwość liczenia charakterystyk widmowych 

z odcinków o długości T
o 

= 0,6 s, co daje f
d 

= 1/0,6 = 1,66 Hz < 5 Hz. Zastosowanie odcinka re-

alizacji o takiej długości zwiększy liczę punktów na wykresie Moc = f(czas) z rysunku 7. Na 

rysunkach 2, 3, 4, 5 zestawiono (w celu łatwego porównania) funkcje korelacji, widmowe 

gęstości mocy liczone z realizacji odcinkowych (1, 2 s). Można zauważyć różnicę pomiędzy 

charakterystykami z całej realizacji tąpnięcia a poszczególnymi wykresami z realizacji od-

cinkowych. Dalsze badania realizacji tąpnięć należy ustawić pod kątem szukania związ-

ków pomiędzy charakterystykami widmowymi z realizacji (modelami nieparametryczny-

mi procesu tąpnięć) a właściwościami ośrodka propagacji fal sejsmicznych. 

Rys. 7. Zmiana mocy widma z upływem czasu realizacji tąpania wyrażona wartościami wariancji 
realizacji odcinkowych

 
7.  Aplikacja proponowanej metody do estymacji mocy drgań 

sejsmicznych wulkanów lądowych i podmorskich

Moc drgań sejsmicznych można wyznaczyć na podstawie każdego rodzaju wstrząsów 

skorupy ziemskiej. Można ją wyznaczyć dla wszystkich rodzajów trzęsień ziemi (tektonicz-

nych, wulkanicznych, zapadliskowych i antropogenicznych). Wstrząsy sejsmiczne są dwo-

jakiego rodzaju, w zależności od ich przyczyny. Jedne są wywołane siłami natury, a drugie, 

działalnością gospodarczą człowieka [1]. Do pierwszej grupy zaliczamy wstrząsy tekto-

niczne (stanowiące 90% wszystkich trzęsień), wulkaniczne (7%) oraz zapadliskowe (2%).
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Tylko 1% wstrząsów (wstrząsy antropogeniczne) stanowią te, wywołane przez człowieka 

(wstrząsy kopalniane, próbne wybuchy bomb atomowych itp.) [6]. Zainteresowanie reje-

stracją drgań sejsmicznych sięga połowy XIX w., a szybki rozwój tej dziedziny wiedzy przy-

pada na XX w. Do określenia intensywności trzęsień ziemi najlepiej nadawały się stopnie 

wprowadzone w 1935 r. przez Charlesa Richtera, stosowane powszechnie do dzisiaj ze 

względu na łatwość posługiwania się nimi. W międzyczasie zaproponowano inne skale 

intensywności trzęsień ziemi, jak: skala Mercalego (pomiar maksymalnej amplitudy przy-

spieszeń), skala MSK-64, zalecana przez UNESCO (pomiar maksymalnej amplitudy przy-

spieszeń w skali siedmiostopniowej), Górnicze Skale Intensywności (pomiar maksymalnej 

amplitudy prędkości drgań poziomych) [1]. 

Skala intensywności trzęsień ziemi stworzona przez Richtera ma już ponad osiemdzie-

siąt lat. Od czasów jej powstania rozwinęła się technika zapisu sygnałów oraz gromadze-

nia danych, jak i ich przetwarzania. Obecnie, przy użyciu szybkich komputerów możemy 

wykonywać obliczenia na zarejestrowanych sygnałach w czasie rzeczywistym. Tak więc 

szybkie przesłanie sygnałów zarejestrowanych drogą kablową czy radiową przy jedno-

czesnym dysponowaniu specjalistycznym oprogramowaniem daje gwarancję wyznacze-

nia charakterystyk amplitudowych, gęstości widmowych, które pozwalają przeprowadzić 

obliczenia mocy drgań i jej zmian podczas wstrząsu, np. w czasie trwania trzęsienia zie-

mi. Zaproponowana metoda pomiaru mocy drgań może być szczególnie przydatna przy 

erupcji wulkanów lądowych i podmorskich, ponieważ drgania takie trwają stosunkowo 

długo, można więc śledzić zmiany mocy drgań w sposób ciągły. Krótsze przebiegi drgań 

sejsmicznych (tektonicznych, zapadliskowych czy antropogenicznych) również pozwala-

ją na pomiar ich mocy, ale do monitoringu celem ostrzeżenia już się nie nadają, bo nie 

można przewidzieć, kiedy wystąpią. 

8.  Zastosowanie proponowanej metody do monitoringu 
wybuchów wulkanów na lądzie i pod wodą  

Do monitorowania nadają się tylko wulkany lądowe oraz podmorskie, czynne lub 

uśpione. Emitowane przez nie drgania stanowią ok. 7% wszystkich drgań sejsmicznych. 

W pobliżu tych wulkanów są rozmieszczone stacje sejsmiczne z urządzeniami do auto-

matycznej rejestracji i teledacji danych do ośrodków nadzorujących. Inteligentne czujniki 

drgań, przemieszczeń, przyspieszeń zakotwione są w gruncie lub w skałach. Wyposażone 

są w układy przetwarzające wielkości fizyczne, analogowe na elektryczne sygnały cyfro-

we. Procesem pomiarowym steruje jednostka centralna w stacji sejsmicznej, która określa 

parametry przetwarzania (częstotliwość próbkowania, zakres, liczbę próbek) i tryb pracy 

czujników (start/stop, kalibracja, diagnostyka, inne). Wyniki pomiarów są pobierane i prze-

chowywane w czujnikach do momentu odpytania przez stację sejsmiczną. Czujniki, stacje 

sejsmiczne, stacja dyspozytorska tworzą razem cyfrowy system o rozproszonej inteligencji
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(DCS), którego podstawowym zadaniem jest sterowanie pomiarem drgań i akwizycja da-

nych, a następnie wykrywanie i monitorowanie obszaru zagrożeń erupcją wulkaniczną. 

Zapisy drgań rejestrowanych na nośnikach elektronicznych stanowią bank danych do 

analizy. Wszystko to tworzy tzw. historię wulkanu, która jest potrzebna do monitoringu 

ostrzegawczego. Zanim wybuchnie wulkan, występują narastające drgania ziemi. Na przy-

kład znany wulkan Wezuwiusz w 79 r. n.e. wybuchł po trzech dniach silnych, coraz to bar-

dziej intensywnych, wstrząsów. Proponowana metoda monitoringu wybuchów wulkanów 

nie wymaga żadnych inwestycji (budowlanych, sprzętowych itp.). Należy tylko dyspono-

wać odpowiednim oprogramowaniem i mieć możliwość przetestowania układu. W trakcie 

testowania metody musimy sięgnąć do historii wulkanu, który jest przedmiotem badań. 

Zapoznanie się z historią pozwoli nam oszacować wartość mocy drgań, gdy wulkan zaczął 

wybuchać i stał się niebezpieczny dla ludzi i środowiska. W krajach, które mają czynne wul-

kany (Rosja, Indonezja, USA) zapisy takie istnieją i można je wykorzystać. Proponowana 

metoda ciągłego pomiaru mocy drgań sejsmicznych umożliwia automatyczne powiązanie 

stacji sejsmicznych z ośrodkami informacji (telewizja, radio). Byłby to monitoring non stop, 

ponieważ stacje sejsmologiczne pracują ciągle. Dzisiaj, przy zaawansowanej technice infor-

matycznej, możemy dokonywać analiz w czasie rzeczywistym. Czas opóźnienia komunika-

tu powinien być możliwie krótki. Cały proces informowania społeczeństwa, aż do wybuchu 

wulkanu, należy podzielić na 5–7 stopni zagrożenia erupcją, podając na każdym stopniu siłę 

wstrząsów w skali Richtera i moc drgań w watach. Ostatecznie komunikat powinien być 

uzupełniony o podanie wartości liczbowej mocy drgań. 

9.  Uwagi końcowe

Można sformułować następujące uwagi i wnioski:

1.  Użycie nowoczesnych narzędzi informatycznych (MATLAB, LabVIEW) i modułów elek-

tronicznych do akwizycji i analizy sygnałów – tąpnięć kopalnianych – daje szansę na 

poprawę bezpieczeństwa pracy służb górniczych. 

2.  Ciągły monitoring wybranych miejsc LGOM zagrożonych szkodami górniczymi po-

przez pomiar i dokumentowanie (atlas tąpań) parametrów i charakterystyk wstrząsów 

(drgań) i określenie ich mocy w czasie tąpania pozwoli na porównywanie ich między 

sobą w LGOM i w kopalniach węgla w Polsce.

3.  Analiza korelacyjna i widmowa dyskretnych szeregów czasowych z sześciu równych, 

kolejnych realizacji odcinkowych (po 600 liczb, każda pomnożona przez 0,002 s daje 1,2 s) 

wykazała (rys. 2, 3) zmienność struktur widmowych gęstości mocy (amplitudy, często-

tliwości) z upływem czasu realizacji tąpania i zmienność mocy drgań )( 2δ⋅k  w przyję-

tych odcinkach czasowych, prezentowana przez  2δ (wariancję przemieszczeń). 

4.  Analiza ciągłego monitoringu tąpań kopalnianych daje w efekcie dwa wykresy: rozkład 

mocy drgań w kolejnych odcinkach czasowych realizacji tąpnięcia i zmiany struktury
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(wartości amplitud i częstotliwości) charakterystyki widmowej w czasie. Pozwala to 

również na konstruowanie algorytmów do generacji ostrzeżeń przed wybuchami 

wulkanów lądowych i podmorskich na podstawie analizy obrazów z kolejnych okie-

nek czasowych pobieranych (co np. 1 s), opracowywanych i zapisywanych lub kaso-

wanych realizacji. 
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An analysis of selected e-learning systems

Summary: Nowadays technologies influence our work and private life and this requires constant 
changes. It also concerns education. To be well educated you should still act effectively and 
efficiently using modern technological developments. The development of ICT (Information 
Communication Technologies) has led to the Internet gaining the status of the main channel of 
distribution of all information. New processes of distance education (e-learning) are penetrating 
education, the public sector and businesses. The aim of this paper is to analyse and compare 
selected e-learning systems using software with the implemented AHP method.
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Analiza i porównanie wybranych systemów e-learningowych
Streszczenie: Obecnie technologie informatyczne wpływają na naszą pracę i życie prywatne. Dotyczy 
to również edukacji, gdzie proces uczenia i nauczania może być skutecznie i wydajnie realizowany 
przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Rozwój ICT (Information Communication Technology) doprowadził do rozwoju Internetu, który zyskuje 
status głównego kanału dystrybucji wszystkich informacji. Nowe procesy kształcenia na odległość 
(e-learning) przenikają do edukacji, sektora publicznego oraz firm. Celem niniejszej pracy była analiza 
i porównanie wybranych systemów e-learningowych. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem 
systemu MakeItRational, który posiada zaimplementowany algorytm wielokryterialnej metody AHP.

Słowa kluczowe: e-learning, AHP, ICT, edukacja.

1. The idea of distance learning

The origins of remote education are more distant than the Internet. In the eighteenth 

century, the first correspondence courses using mails were conducted. Later this approach 

appeared on radio and television as new channels of communication. But the biggest 

breakthrough was the discovery of the Internet because of the ability to communicate
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using various methods of communication. The term e-learning covers all processes related 

to learning and teaching thanks to ICT solutions. This interactive process of learning helps 

to build relationships between the lecturer and the student [2].

Forms of e-learning

Multiple forms of distance learning can be specified. Their division is the result of 

different modes of learning and communication tools.

The basic division is in terms of the communication channels:

CBT (Computer Based Training) as an external storage media such as CD or DVD;

WBT (Web Based Training) as a channel of communication. You can use here the 

Internet or LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) network.

WBT platform can operate in two modes of access: asynchronous and synchronous. 

The asynchronous model of communication does not occur in real time. To achieve the 

objectives of teaching, there are other methods, such as forums, mailing lists and e-mail. 

In the synchronous model, users can communicate in real time, which is the closest to 

the traditional teaching methods. This method is used for voice communication, video 

conferencing, and virtual whiteboards. Currently, modern systems offer both of these 

methods. In terms of the mode of access, e-learning systems can be divided into offline 

and online. Those that do not require a permanent connection to the Internet allow you 

to download the whole content of the training in its entirety.

Another option available in this type of training is the trekking option, which can 

support teaching and control academic progress and the results of training. 

Advantages and possibilities of e-learning

The method of remote education is profitable for both universities and students

(See table 1).

Tab. 1. Advantages of e-learning. Own elaboration.

Benefi ts for the University Student benefi ts

Reducing organisational costs of training The opportunity to study at any place 
and time

Elimination of preparatory activities for classes 
which there are in the traditional mode Adapt training to the user profi le

Increasing effi  ciency through the preparation 
of eff ective teaching materials

Adjusting the level of diffi  culty and 
speed to the ability of students

Easy and fast modifi cation, expansion 
and upgrade training off er

Permanent access to the knowledge 
base which increases the possibility 

of self-education 

Easy users monitoring of their progress and the 
whole educational process 
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Unfortunately, distance learning systems have also disadvantages (See table 2). 

Tab. 2. Disadvantages of e-learning. Own elaboration.

Disadvantages for the University The disadvantages for the students 

The high costs associated with 
the purchase of an e-learning system 

and its implementation

Lack of direct interaction with other 
course participants and professors

The necessary cost of IT infrastructure
Problems with self-discipline 

and internal motivation

The lack of „face to face” contact with 
students

2. Information systems for distance learning

E-learning system is a combination of technology and learning which allows you to 

create training, manage and stimulate the communication between trainers and course 

participants. The distance learning can be divided according to their use as follows: LMS 

(Management Learning System); LCMS (Learning Content Management System), VCS 

(Virtual Classroom System);

LMS is a system that allows you to manage people in the training process, monitor 

progress and evaluate the results of the training and report all the information from 

administrators. Applications of this class, above all, help to carry out the same training, 

create training plans and make them available to users. These are applications necessary 

in large educational projects. Moreover, they can also be used in the traditional method 

of teaching..

LCMS is a class of applications used to design and develop e-courses. They allow 

you to collect and share your content to users. These systems are designed exclusively 

to manage the training process based on the remote teaching approach. The system 

allows for the introduction of information in all its forms: from traditional media to 

various forms of electronic materials. These applications contribute to the reusing 

of the same content in different pieces of training. Users are directed to individual 

training after passing another test. Access to the materials is prepared and used using 

many online and offline methods.

VCS (Virtual Classroom System) is a presentation system which enables the training 

in the synchronous method and supports the process of remote communication 

through the synchronous transmission of sound and image. They handle all 

communications in real time with users through chat rooms, virtual arrays and other 

interactive material.
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The idea of Open Source e-Learning

E-learning systems also use an open source to create modern systems of education. 

Open source software - so that which is developed by a large community of users - provides 

us with reliable, continuous access to updates and reduces the overall costs of the project. 

The academic community is often the source of creation of e-learning projects, which are 

then available to all users on the principles of free software. Tests in the project were 

based precisely on such systems, which are available to all users free of charge [3].

Methodology

To analyse and to evaluate existing e-learning systems, the method AHP [1] (Analytic 

Hierarchy Process) has been used. AHP represents the field of science called MCDA (Multi 

- Criteria Decision Analysis), which is intended to assist the users in making decisions, 

defined as a subjective measurement of various preferences [4].

AHP method was developed by Thomas L. Saty. It is used in many areas of businesses 

and organisations. The main goal of the AHP method is dealing with complex decisions 

by giving them a rational structure, calculating the weight of individual components, the 

objectives and alternatives [5].

The application of AHP focuses on kinds of rankings, evaluations and supports 

strategic decisions. In this research AHP method has been used to choose the best 

e-learning system for educational purposes.. The AHP algorithm provides for two basic 

phases of operation: creating a hierarchy and assessment [6].

In AHP four stages can be identified: creating a hierarchical structure of decision-

making; identifying the preferences of the decision maker; creating matrix preferences; 

making of the final ranking.

An important advantage of the AHP method is its flexibility as to the subject matter 

which it deals with. This allows problem-solving in many areas. The strong side of this 

solution is to eliminate the risk and biases in decision-making. By using this solution, we 

can reasonably explain the decision. Sorting criteria allows for a clear view of the test 

problem. An important aspect of the use of AHP is the not needing to know the mechanism 

of the action of the decision- maker because the process is carried out directly by the 

application. A positive element is the ability to achieve the results in graphic form [7].

To carry out the comparison of e-learning systems the makeitrational software with 

the implemented inside AHP method has been used. The makeitrational application is 

recommended for teachers and students to use in the didactic [8].

Comparison of Selected Information Systems

According to the objectives of the study, selected Open Source and WBT e-learning 

systems have been compared. In this research, the most popular systems such as Moodle, 

Claroline, Ilias and Atutor have been selected and analysed.
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The characteristics of the Moodle system

The Moodle1 system (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) is 

a free system to manage Intranet courses [9]. The platform is intended for both large 

educational units and small companies and institutions. 

The features of the system Moodle [10]:

full support for training;

multiple communication options;

a large number of active users and contributors to the system;

the creation of uniform assessing methods of the knowledge of the course 

participants; 

creating tests, quizzes, tasks, and other items related to knowledge;

the most popular LMS with Open Source license;

well prepared multi-language documentation;

a lot of training materials for use in the system;

high student-lecturer interaction;;

the possibility of interference from Administrator graphic templates;

ease of use for new users;

generating PDF files;

a short journey from the design to the final course;

design technology drag-and-drop;

a large number of additional plug-ins;

not very fast in functioning.

System Claroline

The Claroline2 is another system to help teachers in the implementation of educational 

activities. It is now controlled by the non-profit Claroline Consortium.

The distinguishing features of the system Claroline:

supports SCORM certified;

uses pedagogical principles;

35 language versions;

comprises communication and supervision modules;

good multilingual documentation;

ease to install and manage;

recommended for training and exchange of information;

good interaction among users;

the creation of online courses;

SCORM license;

1 Project site is available at www.moodle.org

2 Project site is available at http://www.claroline.net/
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a clear source code developed for the mobile tool as well;

targeting science;

aiming to learn more than communication;

used worldwide;

simple operation and clear interface.

System Ilias

The Ilias3 (de. Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System) is an 

LMS system based on Open Source license. 

Distinguishing features of the Ilias system:

own asynchronous communication modules;

modules for publishing multimedia content;

well developed system;

intuitive navigation through the modules;

SCORM certificate;

Polish language version;

flexible module for creating tests;

personalised user’s desktop;

the possibility of group work;

various forms of communication with users;

RSS feeds;

flexible application platform;

a security NATO certificate;

good control of broadcasting rights and accesses;

a long history in the market;

problems with mobile modules;

the modern system of e-learning;

mainly used by German-speaking users;

for full installation a dedicated server is required;

advanced management and multimedia document functions;

opportunity to contribute to the knowledge base;

working with OpenOffice.org documents.

System Atutor

The ATutor4 system was created by the Adaptive Technology Resource Centre at the 

University of Toronto. The ATutor platform enables the creation of courses based on 

learning with reusable objects. It is recommended for people with disabilities.

3  Project site is available at http://www.ilias.de/

4  Project site is available at http://atutor.ca/.
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The distinguishing features of the system ATutor:

easy creation of courses;

readable code with the ability to create their modules;

easy installation of the system;

easy access to the system and its adaptation to different solutions;

the ability to import SCORM and IMS packages;

dedicated to persons with disabilities;

storage files keep history of changes;

the ability to track the navigation of the user;

clear but not intuitive interface;

there are problems with scalability.

System Dokoes

The Dokoes5 system was created in France by Thomas De Praeter at the University of 

Leuven. Dokeos is an LMS Open Source access platform. 

The distinguishing features of the system Dokoes:

the possibility of building graphics for training without extensive knowledge 

about graphics;

converting office files in presentation materials;

print certificates;

SCORM certificate;

synchronisation with HR systems;

videoconferencing module;

training live module;

extended module adds content copyright;

the module with information on the progress the participants of course;

many ways of communicating;

multilanguage versions;

the system developed by users;

well-designed visual system;

version for mobile devices;

easy installation;

errors in the code;

problems with encoding Polish characters;

a few additional plug-ins;

difficult to administrate;

emphasis on the use of commercial solutions.

5 Project site is available at http://www.dokeos.com/.
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3. Overview of the compared systems

Table 3 contains general information about the selected systems, requirements for 

the operating system and server [11]. You can notice that requirements are similar and 

quite flexible.

Tab. 3. Comparison of overall e-learning systems. Own elaboration.

Name 
system

Version
Release 

date
Database

Operating 
system

Programming 
language

Web server

Moodle 2.7 Apache
Mysql 5.5.31, 
oracle 10.2,

Postgres 9.1 ,
Any Php 5.3.2+

Any php 
enable

Atutor 2.2 Php 43.0+ Mysql 0.2+ Linux, mac Php4+ Apache

Claroline 3.4 Apache Mysql Linux Php Apache, ii

Dokeos 1.6.5 Apache 2.2+ Mysql Any
Php, javascript

,xml
Any php 
enable

Ilias 4.4.5 Apache
Mysql 5.1.32,o-

racle 10+
Any Php 5.3+ Apache

The criteria of evaluating e-learning systems

Evaluation of distance learning should take place according to certain criteria. See 

table 4 below. Moreover, you should determine the weight of each criterion.

Tab. 4. Criteria of evaluation.

Criteria index ratings
Security 

Performance 

Support 

Interoperability

The fl exibility 

Easy to use 

Course management 

Communication tools

Administration tools

Delivery

Content creating 

Popularity of use
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Security of e-learning systems

This criterion is characterised by ten criteria (table 5). Login History allows the user 

to see logins and transaction history. Audit Trial allows you to obtain more information 

about the changes made by the user and the data on all its activities. Email Verification 

via electronic messages can avoid the creation of fictitious accounts. GranularPrivileges 

can assist in creating different user privileges. Some Authentication allows for the safe 

operation of users and administrators. The Problem Notification reports about problems 

occurring in the system. SANbox module allows for the separation of space on the 

server for each user and application. Versioning describes the rules that you need to 

keep creating the next version of the system. Session Command Management allows for 

efficient control of the user session. Advanced Caching lets you minimise the load of the 

server during the delivery of new data. All the above features determine the safety of the 

e-learning system. 

Tab. 5. The security of e-learning systems. Own elaboration

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Audit trail Yes Yes No Yes Yes

Email verifi cation Yes Yes Yes Yes Yes

Granular privileges Yes Yes Yes Yes Yes

Login history Yes Yes Yes Yes Yes
Some authentication Yes Yes No Yes Yes

Problem notifi cation Yes Yes No Yes Yes

Sandbox Yes Yes Yes Yes Yes

Session command 
management

Yes Yes Yes Yes Yes

Versioning No Yes No Yes Yes

Advanced caching No Yes No Yes Yes

Summary 8/10 10/10 5/10 10/10 10/10

Performance of e-learning systems

Criterion performance describes features related to the efficient operation of the 

system in use by multiple users. Database Replication controls the optimum division and 

duplication of data between servers. Load Balancing allows a balanced allocation of the 

resources operating system. Page Caching allows the quick use of the data that are stored 

in the cache. Static Content Export facilitates the sending of content to other training 

systems.
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Tab. 6. Performance Evaluation of e-learning. Own elaboration.

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Database replication No No No Yes Yes

Load balancing No No No No Yes

Page caching No Yes No Yes Yes

Static content export No No Yes Yes No

Summary 0/4 1/4 1/4 3/4 3/4

Support of e-learning systems 

The Support criterion concerns the range of help which you can receive from the 

supplier of the system. Sub-criterion Skeleton Programing makes it easier for administators 

to recognise the code of system. Manual Support Training concerns the availability of 

various types of training materials. 

Developers Community concerns a group of communities working on the project 

guaranteeing its further development. Online Help allows access to the online support 

on the project to solve urgent problems. Pluggable API adapts the e-learning system 

to different databases. Public Forum is an open forum for educational units. Users 

Conference can support in organising conferences for the community.

These attributes describe the majority of the activity exhibited by the creators of the 

software and the community that uses it. Comparing the data systems can be seen in the 

assessment of the balance of its support (table 7).

Tab. 7. Rating systems of support e-learning. Own elaboration.

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Skeleton programming Yes Yes Yes Yes Yes

Manual, support, 
training

Yes Yes Yes Yes Yes

Developers community Yes Yes Yes Yes Yes

Online help Yes Yes Yes Yes Yes

Pluggable API Yes Yes Yes Yes Yes

Public forum Yes Yes Yes Yes Yes

Public mailing list Yes Yes No Yes Yes

Users conference Yes Yes Yes Yes Yes

Summary 8/8 8/8 7/8 8/8 8/8
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Interoperability of e-learning systems

The criterion Interoperability can be treated as an ability to work with other systems, 

technologies and solutions. FTP protocol supports the two-way exchange of files 

between the server and the client. ICalendar is an information exchange standard which 

allows transfer of data associated with calendars of users. Web Accessibility Initiative is 

an another standard that helps in accessibility to websites for example by people with 

disabilities. Web-based Distributed Authoring and Versioning is an expansion of HTTP, 

which extends it with the means to manage and control versions of files on the web server. 

Extensible Hyper Text Markup Language is a standard XHTML which allows for efficient 

generation of the content, its exchange and link between programming languages. The 

set of all these standards helps in the exchange and cooperation between systems and 

within them. See table 8.

Tab. 8. Interoperability of e-learning systems. Own elaboration

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Ftp support Yes Yes Yes Yes Yes

Calendar No Yes No No Yes

Wai compliant Yes Yes No Yes Yes

WebDAV SUPPORT Yes Yes No Yes Yes

XHTML compliant Yes Yes No Yes Yes

NIST standard compliant Yes Yes Yes Yes Yes

Summary 6/7 7/7 2/7 6/7 7/7

Flexibility of e-learning systems

Criterion Flexibility describes the features that allow administrators and tutors 

more possibilities in the use of the e-learning platform. Common Gateway Interface 

(CGI) enables effective communication between the client and the server. With the 

Reuse (recovery options) you can reuse content on the platform. Extend User Profiles 

is an option expanding the range of user profiles, whereas Metadata extends data 

description for better organisation and positioning of resources. Multi-Lingual Content 

is an important feature allowing the use of a e-learning platform by a bigger group of 

users. Multi-Site Deployment guarantees the security and flexibility of multilingual 

content. See Table 9.
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Tab. 9. Flexibility of e-learning systems. Own elaboration.

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Cgi-mode support Yes Yes No Yes Yes

Content reuse Yes Yes Yes Yes Yes

Extent.user profi les Yes Yes Yes Yes Yes

Metadata support Yes Yes Yes Yes Yes

Multi-lingual content Yes Yes Yes Yes Yes

Multi-site deployment Yes Yes Yes No Yes

Summary 6/6 6/6 5/6 5/6 6/6

Ease of use of the e-learning systems

The criterion Ease of Use collects all the elements that facilitate the work of users and 

teachers. Drag And Drop is an option which allows easy creation of content for an e-learning 

platform, while options such as Email To Discussion and groups and Image Resizing 

facilitate the work of users and teachers. Macro Language automates and simplifies a 

process of data entry. The Mass Upload option easily delivers information to users. 

Tab. 10. Ease of use of e-learning systems. Own elaboration.

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Drag and drop content Yes Yes No No Yes

Email to discussion groups Yes Yes Yes Yes Yes

Image resizing Yes Yes Yes Yes Yes

Macro language Yes Yes No No No

Mass upload Yes Yes No Yes Yes

Server page language Yes Yes No Yes No

Site setup wizard Yes Yes No Yes No

Spell checker No Yes No No No

Style wizard Yes Yes No Yes Yes

Subscriptions Yes Yes Yes Yes Yes

Template language Yes Yes No Yes No

User interface throttling Yes Yes No Yes Yes

Undo Yes Yes Yes Yes Yes

What you see is what you get editor Yes Yes Yes Yes Yes

Zip archives Yes Yes Yes Yes Yes
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The option Server Page Language is an option which dynamically creates courses which 

shorten the time of preparing the course. Thanks to the Site Setup and Style Wizard it 

is easier to manage the application. Spell Checker corrects user mistakes. Members are 

regularly informed about changes in courses using the Subscription option. Thanks to 

dedicated Template Language courses can be more easily customised. Based on the 

function of User Interface Throttling actions of this interface can be controlled. The Undo 

often can undo your wrong steps. The functionality of the direct preview affects the 

constructed course (What You See Is What You Get Editor) and accelerates the work on 

the introduce content and zip archives allowing for efficient archiving. See table 10.

Management of e-learning systems

The criterion management of e-learning systems concerns aspects of management. 

None of the tested systems has added the functionality to manage your ads (called. 

Advertising Management). Asset Management can help efficiently manage courses. Clip 

Board Button Located At allows storage of useful content. Users and administrators can 

plan the publication of new elements and can be realised by the Content Scheduling 

option allowing for efficient control of content by users and administrators. Based on 

the administration tool (called. Inline / Online administration) you can easily change the 

content of courses and other items of the training. Page Packed Deployment can easily 

update packages. Skins Themes At allows to attract courses. Trash option can control 

deleted items. The administrator controls the attractiveness of the page by analysing 

statistics (and. Web Statistics). Webstyles and Templates make the project more attractive 

to others using the same software. See table 11.

Tab. 11. Management of e-learning systems. Own elaboration

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Advertising management No No No No No

Asset management Yes Yes No Yes Yes

Clipboard button Yes Yes No Yes Yes

Content scheduling Yes Yes Yes Yes No

Inline Administration Yes Yes Yes Yes Yes

Online administration Yes Yes Yes Yes Yes

Package deployment Yes Yes Yes Yes Yes

Themes Skins Yes Yes Yes No Yes

Trash Yes Yes No Yes No

Web statistics Yes Yes Yes Yes Yes

Webstyle, template Yes Yes No Yes Yes

Summary 10/11 10/11 6/11 9/11 8/11
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Communication tools of e-learning

The criterion Communication Tools is related to the basic tools for communication 

with a team. They are used to communicate and exchange an opinion with other users in 

different forms: blog, chat, forum, website, an electronic message. File Distribution allows 

file transfer or facilitates the work of the group (Group ware). See table 12.

Tab. 12. Rating communication tools of e-learning. Own elaboration.

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Blog Yes Yes Yes No Yes

Chat Yes Yes Yes Yes Yes
Forum Yes Yes Yes Yes Yes

Mail form Yes Yes Yes Yes Yes
Mypage Yes Yes No Yes Yes

File distribution Yes Yes Yes Yes Yes
Groupware Yes Yes Yes Yes Yes

Summary 7/7 7/7 6/7 6/7 7/7

Administration tools for e-learning systems

The criterion Administration tools describe the useful elements for the administration 

system. Contact Management organises and presents the contact information associated 

with users and teachers. Database and Reports can efficiently obtain information from 

the database according to the required queries. Helpdesk Organises Bug Report allows 

for cooperation with the authors of the system to improve it. HTTP PROXY assists in 

communication. Each user can express their opinion about the training system through the 

Guest book. An important function in the administration of the e-learning system is control 

of users and time of access to the system (In/Out Board). See Table 13.

Tab. 13. Administration tools for e-learning systems. Own elaboration.

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Contact management Yes Yes Yes Yes Yes

Data entry Yes Yes No Yes Yes

Database reports Yes Yes Yes Yes Yes

Helpdesk organises bug report Yes Yes No Yes Yes

Http proxy Yes No No No No

Guest book Yes Yes Yes Yes Yes

In/out board Yes Yes No No Yes

Summary 7/7 6/7 3/7 5/7 6/7
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Delivery e-learning courses

Criterion Course Delivery concerns functions related to actions such as events, 

sending newsletters. Option Document Management allows for attaching documents 

to the course. Events/Events Management allows for efficient communication with 

course participants and planning the next meeting. Newsletter is a popular option to 

send various information on courses. Product Management allows for personalization 

for a specific user and course. Project Tracking allows you to monitor the courses and 

identify the most popular. Search Engine is useful to find desired content. Test modules 

(Tests/Quizzes) checks the knowledge of users and acquaint the time by the user with 

the course (and. Time Tracking). User Contributions allows users to add new content 

to the course. Content can be extended through external sources thanks to Link 

Management. See table 14.

Tab. 14. Easy to use e-learning systems. Own elaboration

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Document management Yes Yes Yes No Yes

Events Yes Yes Yes No Yes

Events management Yes Yes Yes Yes Yes

Faq management Yes Yes No Yes Yes

Newsletter Yes Yes Yes Yes Yes

Product management Yes Yes No Yes Yes

Project tracking Yes Yes No No Yes

Search engine Yes Yes No Yes Yes

Tests/quizzes Yes Yes Yes Yes Yes

Time tracking Yes Yes No Yes Yes

User contributions Yes Yes Yes Yes Yes

Link management Yes Yes Yes Yes Yes

Summary 12/12 12/12 6/12 9/12 12/12

Content Extension Tools of e-learning systems

Criterion Content Development defines the content expansion tools and concerns 

additional elements that can be used to create courses and content of educational 

portals. Graphs and Charts are next options enriching the content. Job Postings allows 

you to apply for new jobs. Photo Gallery allows you to add photo files.
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Site Map function allows for efficient operation throughout the educational portal 

and it is especially important with more available courses on the website. Creating RSS 

enhances the ability to communicate with users. See table 15.

Tab. 15. Creating content in e-learning. Own elaboration.

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Graphs and charts Yes Yes Yes No Yes

Job postings Yes No No No Yes

Photo gallery Yes Yes No Yes Yes

Site map Yes No Yes Yes No

Syndic.content RSS Yes Yes No Yes Yes

Summary 6/6 4/6 2/6 4/6 5/6

Popularity of e-learning systems

The popularity of the Using category reflects the popularity of the solution. The 

Number of Users illustrates the number of users and similarly Number of Installations 

reflects registered installations. A Number of Languages concerns the number of 

translations into other languages. See table 16.

Tab. 16. Popularity of e-learning systems. Own elaboration.

Feature criterion Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle

Number of users 1200.000 3500.000 4500.000 900.00 73000.000

Number of installations 58.000 10.000 6.000 5.000 85.000

Number of languages 41 36 20 16 80

Summary 4/6 4/6 2/6 0/6 6/6

The results of comparison analysis conducted by the AHP method

In this part of the paper, the results of comparison analysis conducted by the AHP 

method have been described. In research the significance of the criteria have been 

appropriated by comparing each using a point Saaty scale. See figure 1 below.
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Fig. 1. Application makeitrational.com - Scales Criteria. Own elaboration using Makeitrational.com

 Another result of the analysis is a radar chart presenting a comparison of e-learning 

systems. You can see the difference among checked systems in certain categories. 

See figure 2.

Fig. 2. Application makeitrational.com - Comparison of Variants. Own elaboration using 
Makeitrational.com

Administracja - administration

Bezpieczeństwo - security

Dostarczanie- delivery

Elastyczność - flexibility

Komunikacja- communication

Popularność- popularity

Treści - content
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Użytkowanie- use

Współpraca - cooperation

Wsparcie- support

Wydajność- efficiency

Zarządzanie- management

The most important chart in this research is the final ranking of alternatives. You can 

observe that the Moodle e-learning system seems to have the best outcome (Figure 3).

Fig. 3. Application makeitrational.com - Final ranking Variants. Own elaboration using Makeitratio-
nal.com

The results of analyses had an influence on the decision to choose an e-learning 

system to build an education portal during the realisation of the DIMBI project. One of 

the authors is the scientific manager of this project. 

The aim of the DIMBI project is the improvement of the quality of education through 

modernising curricula in the field of Business Informatics and creating new innovative 

solutions in the area of teaching, possible to be implemented at Universities inside the 

country and abroad. The project meets the needs of the universities and offers access 

to the ready-made, innovative tools. It also contributes to the modernising of higher 

education in Europe and complies with the strategies and policies of the EU. The aim of 

the Partnership is to introduce innovative practices leading to high quality teaching and 

learning.6

6 http://projects.paragoneurope.eu/projectss/?p=47
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The future of e-learning

New solutions such as Web 2.0 and the extensive use of mobile devices are changing the 

distance learning system significantly. It results in the fact that users have opportunities 

to become content creators and e-learning systems creators. Moreover, suppliers of 

information in such systems are also users. Portals such as Slideshare or Wikipedia show 

that their effectiveness is possible thanks to the user’s activity. This approach develops 

a new field of distance learning - Learning 2.0, which reduces alienation, which until now 

was the disadvantage of e-learning systems. The key to the development of this type of 

platform is a community that becomes the main capital of new educational projects.

In the future, you can expect an increase in the role of the blended learning method. 

Blended Learning is a method that combines the advantages of traditional and electronic 

training methods. As mentioned earlier, the disadvantage of distance learning is the lack 

of the direct presence of listeners in the lecture hall. This is particularly important for 

science and technology education. Shortly you will be able to admit that Blended Learning 

is a combination of practical activities with another form of teaching and learning (e.g 

e-learning).

M-learning (Eng. Mobile learning) is a new type of electronic learning using mobile 

devices. By using these, users have constant access to knowledge, they can develop it, 

and they can be in touch with professors [12].

4. Conclusion

Management and building e-learning courses on the principles of Open Source are a 

good counterbalanced approach. By minimising costs, more and more enterprises and 

educational institutions are implementing this type of solution. It has been shown that 

the tested e-learning systems were suitable in all the tested categories.

Ready systems that were studied do not take into account the specifics of each 

entity. That is why it is so important to carry out all types of comparisons, presenting 

the strengths and weaknesses of different solutions. The presentation of this knowledge 

gives a chance for a better selection system that will integrate distance learning with 

traditional methods of knowledge transfer. The results of tests are presented in graphical 

form through the deployed tools.

According to the AHP method the best solution seems to be the Moodle system, which 

was the leader in most categories. According to the latest rankings and studies, the most 

popular open access LMS system is the Moodle [13]. It has a large group of followers, but 

also opponents. 
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This article has been elaborated within the DIMBI project (“Developing the innovative 

methodology of teaching Business Informatics”), performed within the Erasmus+ program 

KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices; project number: 

2015-1-PL01-KA203-0016636). 
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Konkurencyjność w gronie wydobywczym

Streszczenie: Podstawą działalności przedsiębiorstwa wydobywczego, w tym grona wydobywczego, 
jest baza zasobowa, której wyczerpanie się decyduje o zakończeniu cyklu jego życia. Duże 
przedsiębiorstwo globalne najczęściej poszukuje nowych terenów wydobywczych, natomiast małe 
dla dalszego funkcjonowania może wejść w strukturę grona wydobywczego, pozostając tym samym 
nadal konkurencyjne w branży. Konkurencyjność ta przejawia się rozwojem i kształtowaniem m.in. 
specyficznego obszaru w strukturze klastrowej, w obrębie którego może rozwinąć się regionalne 
otoczenie edukacyjne, w ramach którego funkcjonują współpracujące i konkurujące ze sobą podmioty 
edukacyjne kształcące przyszłe kadry, zapewniając zaspokojenie potrzeb edukacyjnych w obrębie 
różnorodności językowej na potrzeby poszerzającego się zasięgu terenów wydobywczych.

Słowa kluczowe: konkurencyjność w gronie wydobywczym, cykl życia grona wydobywczego, 
standardy społecznej odpowiedzialności biznesowej (CSR), ochrona środowiska i zarządzanie nim, 
konkurencyjność edukacji samorzutnej, specyficzne grono wydobywcze.

Competitiveness in the mining group
Summary: The basis of functioning of a mining company and the cluster is determined by its resource-
base whose source-lifespan decides about the termination of its life cycle. Most frequently a large 
global company seeks new mining areas and, on the other hand, a small one can enter and continue 
functioning within the mining cluster still remaining competitive in the industry. This competitiveness 
is manifested by the development and shaping of the specific surrounding in the structure of the 
cluster. Within such a cluster, a regional educational environment can develop in which educational 
entities operate, cooperate and compete providing future personnel and education needs within the 
linguistic diversity for the needs of the expanding range of mining areas.

Keywords: competitiveness in the mining group, the life cycle of the mining cluster, CSR 
standards, environmental protection and environmental management, spontaneous education 
competitiveness, specific mining cluster.
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1.  Ograniczenia i możliwości rozwojowe grona wydobywczego 
determinowane bazą surowcową

Realizacja strategii globalnego przedsiębiorstwa wydobywczego wymaga od jego 

menadżerów uzyskania, a przede wszystkim utrzymania i wzrostu, wyników produkcji 

na bazie posiadanej bazy surowcowej, która jest podstawą jego działalności [KGHM, 

2015]1. Efekt ten jest szczególnie utrudniony ze względu na atrybut takiego przedsiębior-

stwa (w tym też przedsiębiorstwa znajdującego się w strukturze grona wydobywczego), 

jakim jest wyczerpanie się tych niezbędnych zasobów [Speczik, 2011]2. Fakt wyczerpania 

się surowców staje się decydujący w przypadku małych przedsiębiorstw wydobywczych, 

które najczęściej nie mają już możliwości pozyskania nowych terenów eksploatacyjno-

-wydobywczych. 

Konsekwencją jest wejście takiego zakładu ostatecznie w fazę schyłkową [Berezow-

ska, 2015]3 i jego likwidacja. To jedna z dwóch możliwości. Drugą jest przebranżowienie 

zakładu lub jego reorganizacja dzięki dywersyfikacji, a nawet wejście na drogę innowa-

cyjności [Jasińska, 2010]4 poprzez jego udział biznesowy w strukturach klastra [Porter, 

2001]5, co sprawia, iż takie małe lub nawet duże przedsiębiorstwo wydobywcze jest 

nadal konkurencyjne i atrakcyjne inwestycyjnie. Z kolei wielcy potentaci wydobywczy 

lub liderzy grona, choć dysponują bazą surowcową, która jest ograniczona na danym 

terenie, to jednocześnie ze względu na najczęściej globalny charakter lub przywództwo 

w strukturze [KGHM, 2012]6, mają możliwość pozyskiwania jej poza danym obszarem, 

w pobliżu aktualnej działalności lub w całkiem nowych miejscach, zasobnych w niezbęd-

ne surowce [Jasińska, 2009]7 [ Zawadka, 2009]8. 

1  KGHM Polska Miedź SA, Strategia na lata 2015–2020 z perspektywą do 2040 roku, http://kghm.com/pl/o-nas/stra-

tegia-biznesowa, stan z dnia 25.03.2015.

2  S. Speczik, S. Oszczepalski, Złoża prognostyczne rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej – nowa perspektywa, 

[w:] „Geolodzy w służbie polskiej miedzi”, konferencja środowiskowa geologów, Towarzystwo Konsultantów Pol-

skich, Lubin 2011.

3  A. Berezowska, I. Krzysiak, Etapy i zdarzenia, http://www.chodkowska.edu.pl/ app_cm3/files/91457.pdf, stan z dnia 

25.03.2015.

4  E. Jasińska, W. Jasiński, S. Janik, Copper as determinant of development and innovation, [w:] M. K. Wyrwicka, 

K. Grzybowska (red.), Knowledge management and innovation in the enterprises, Wydawnictwo Politechniki 

Poznańskiej, Poznań 2010.

5 M. Porter,  Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

6  KGHM Polska Miedź SA, Biuletyn informacyjny II Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi, Perspekty-

wy i kierunki rozwoju, Lubin 2012.

7  E. Jasińska, S. Janik, W. Jasiński, Jasiński W., Polska miedź wyznacznikiem rozwoju regionu, Konferencja „Polska 

miedź dobrem regionu”, Lubin 2009.

8  M. Zawadka, Region – zagłębie miedziowe, [w:] M. Zawadka (red.), Polska Miedź dobrem regionu, Centrum Kultury 

„Muza”, Lubin 2009.
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Rysunek 1 pokazuje ograniczenia i dalsze możliwości rozwojowe małych i dużych 

firm wydobywczych, których działalność determinują wyczerpanie się zasobów surow-

cowych oraz działania podejmowane dla przedłużenia cyklu życia przedsiębiorstwa wy-

dobywczego.

Rys. 1. Ograniczenia i możliwości rozwojowe małych i dużych firm wydobywczych determinowane 
faktem wyczerpania się bazy zasobowej oraz podejmowanymi działaniami przedłużającymi cykl ży-
cia przedsiębiorstwa wydobywczego (grona wydobywczego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Jasińska, 2013]9 [Jasińska, 2008]10 [Berezowska, 2015]11. 

Małe przedsiębiorstwo wydobywcze ma możliwość dalszego „życia biznesowego” 

mimo wyczerpującej się jego bazy surowcowej, dzięki m.in. wejściu w strukturę klastra 

wydobywczego (takie rozwiązanie pozwala mu konkurować i kooperować z innymi pod-

miotami w strukturze na drodze innowacyjności na rzecz docelowej kooperencji umoż-

liwiającej ostatecznie korzyści ekonomiczne i społeczne na poziomie zadowalającym 

wszystkich członków grona wydobywczego [Jasińska, 2008a]12). W przypadku dużego 

przedsiębiorstwa (globalnego potentata) możliwości te dodatkowo wzrastają, gdy ten 

rozszerza działalność prowadzoną w podstawowym rejonie [Porter, 2001]13 o nowo pozy-

skiwane tereny leżące poza granicami grona, często w innych państwach czy na innych 

19  E. Jasińska, Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie 

edukacyjne, rozprawa doktorska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, 2013.

10  E. Jasińska, W. Jasiński, S. Janik, The Benefits of Mutual Relations of the Leader in the Region and its Surroundings, 

Industry. Technology. Environment, ЯΗYC-K, Moskwa 2008.

11  A. Berezowska, I. Krzysiak, Etapy i zdarzenia, http://www.chodkowska.edu.pl/ app_cm3/files/91457.pdf, stan 

z dnia 25.03.2015.

12  E. Jasińska, W. Jasiński, S. Janik, Otoczenie przedmiotów gospodarczych wokół wiodącego w regionie przedsię-

biorstwa, [w:] J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa (red.), Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego 

w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, Poznań 2008a.

13 M. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
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kontynentach. Rysunek 2 prezentuje skalę rozwoju terytorialnego bazy zasobowej glo-

balnego przedsiębiorstwa wydobywczego (na przykładzie KGHM Polska Miedź SA) na ob-

szarach innych państw i kontynentów. 

Rys. 2. Skala rozwoju terytorialnego bazy zasobowej globalnego przedsiębiorstwa wydobywczego 
(na przykładzie KGHM Polska miedź SA) na obszarach innych państw i kontynentów

Źródło: opracowanie własne na [KGHM, 2012]14. 

2.  Przejawy konkurencyjności w strukturze grona 
wydobywczego w odniesieniu do lokalnej i rdzennej ludności

Rozwój zasobowy globalnego przedsiębiorstwa wydobywczego (w tym grona wydo-

bywczego) z jednej strony, w sposób bezpośredni w bieżącej działalności biznesowej two-

rzy bazę dla wyników ekonomicznych, z drugiej strony zaś, w sposób pośredni – dla innych 

wartości [Jasińska, 2011]15. Uzyskiwane efekty to pozaekonomiczne korzyści, najczęściej 

14   KGHM Polska Miedź SA, Biuletyn informacyjny II Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi, Perspek-

tywy i kierunki rozwoju, Lubin 2012.

15  E. Jasińska, S. Janik, M. Jasiński, Global social responsibility, referat na VI Naukową Konferencję „Oszczędność 

i Efektywność – współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji”, Poznań 2011.
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społeczne. Płyną one na skutek świadomych i celowych oddziaływań menadżerów glo-

balnego przedsiębiorstwa wydobywczego lub lidera grona wydobywczego. A skala ich 

wartości jest determinowana przez pryzmat spełnienia przez menedżerów standardów 

społecznej odpowiedzialności biznesowej (CSR) [Jasińska, 2013]16. Działalność ta w przy-

padku globalnego przedsiębiorstwa czy lidera grona, tym bardziej musi być realizowana 

i bazować na szerokich treściowo pod względem CSR i zgodnych z jego doktryną mode-

lach tych oddziaływań menadżerskich. Istotna jest przy tym terytorialna różnorodność 

i ujęcie w tych oddziaływaniach środowiska lokalnego i rdzennej ludności, w wybranym 

przez potentata wydobywczego obszarze działalności. Tabela 1 prezentuje przykładowe 

standardy zawarte w modelach opisanych w literaturze przedmiotu, dotyczące wymagań 

lokalnej i rdzennej ludności.

Tab. 1. Przykładowe standardy zawarte w modelach dotyczące wymagań lokalnej i rdzennej ludności

Lp. Standard

1. Badany relacjonuje w formie ustnej i pisemnej swoje oddziaływanie na 
społeczeństwo w sposób przystępny dla każdej społeczności lokalnej 

lub/i lokalnego języka

2. Badany swój biznesplan udostępnia w języku lokalnej społeczności

3. Badany przekazuje w formie ustnej i pisemnej informacje o swoim biznesplanie 
w języku lokalnej społeczności

4. Badany udostępnia strategię zatrudnienia w języku lokalnej społeczności

Źródło: Opracowanie własne [Jasińska, 2013]17 [Jasińska, 2011]18.

Charakteryzowana ekspansja firm wydobywczych na nowe geograficznie obszary 

pociąga także rozwój tworzącego się tam otoczenia takiego potentata czy lidera grona. 

W konsekwencji, otoczenie to strukturalizuje się w obrębie kwestii wynikających nie 

tyle ze zróżnicowania środowisk interesariuszy (korzyści z działalności biznesowej), co 

ze zróżnicowania ludności lokalnej i rdzennej na danym terenie, która nierzadko mówi 

w różnych językach, często w dialektach. Wielonarodowość wyznacza menadżerom po-

trzebę, a wręcz konieczność, komunikowania się z pracownikami w ich ojczystym języ-

ku. Problem ten dotyczy w szczególności zatrudnionych na stanowiskach związanych 

z eksploatacją i wydobyciem surowców, czyli górników rekrutowanych także spośród 

16  E. Jasińska, Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie 

edukacyjne, rozprawa doktorska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, 2013.

17  E. Jasińska, Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie 

edukacyjne, rozprawa doktorska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, 2013.

18  E. Jasińska, Janik S., Jasiński M., Global social responsibility, referat na VI Naukową Konferencję „Oszczędność 

i Efektywność – współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji”, Poznań 2011.
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lokalnej i rdzennej ludności, obok tych wysyłanych np. z Polski. Podobnie wygląda pod 

tym względem współpraca na szczeblach kierownictwa i wyższego dozoru w przypadku 

działalności globalnej danego przedsiębiorstwa wydobywczego w różnych państwach. 

Tabela 2 prezentuje zestawienie krajów i kontynentów stanowiących obszary bazy su-

rowcowej globalnego potentata miedziowego oraz języki obowiązujące na wymienio-

nym terytorium.

Tab. 2. Zestawienie krajów i kontynentów stanowiących obszary bazy surowcowej globalnego po-
tentata miedziowego oraz języki obowiązujące na wymienionym terytorium 

Lp. Kraj Miejscowość/nazwa
Język urzędowy

ludności lokalnej/ 
rdzennej

Rodzaj kopaliny

1. POLSKA
Lubin
Rudna

Polkowice-Sieroszowice
polski

Cu, Ag
Cu, Ag
Cu, Ag

2. NIEMCY Weissswasser niemiecki Cu, Ag

3. CHILE
Franke

Sierra Gorda
hiszpański

Cu
Cu, Mo, Au

4. USA
Robinson

Carlota
angielski

Cu, Au, Mo
Cu

5. KANADA

Afton Ajax
McCreddy
Morrison
Podolsky
Victoria

angielski, francuski

Cu, Au
Cu, Ni, TPM
Cu, Ni, TPM
Cu, Ni, TPM
Cu, Ni, TPM

6. GRENLANDIA Malmbjerg grenlandzki Mo

Legenda: Cu miedź, Ag – srebro, Mo – molibden, Au – złoto, Ni – nikiel, TPM – metale szlachetne

Źródło: opracowanie własne na podstawie [KGHM, 2012]19.

Po uwzględnieniu definicyjnych usystematyzowań w odniesieniu do pojęcia grona 

należy stwierdzić, że różnorodność językowa w jego obrębie nie jest duża. Z jednej stro-

ny dzieje się tak ze względu na fakt, że grono to skupisko geograficzne, dlatego w obrę-

bie jego klastrowej struktury kształtuje się jego bliższe i dalsze na konkretnym terenie 

otoczenie (reguła ta odnosi się także do regionalnego otoczenia edukacyjnego). Zatem 

powstałe i funkcjonujące w nim podmioty, które kształcą przyszłe kadry dla grona wydo-

bywczego nie musiałyby uwzględniać potrzeby kształtowania kompetencji językowych, 

innych niż obowiązujące w obrębie struktury grona, dając tym samym przejaw tylko

19  KGHM Polska Miedź SA, Biuletyn informacyjny II Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi. Perspekty-

wy i kierunki rozwoju, Lubin 2012.
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współpracy i kooperacji podmiotów struktury klastrowej, bez znamion konkurowania  

w tym względzie z innymi w gronie, a w szczególności z innymi jednostkami edukacyj-

nymi. To z jednej strony, z drugiej – jeżeli potentat wydobywczy i jednocześnie lider 

grona realizuje dodatkowo strategię firmy globalnej i posiada w związku z tym tereny 

wydobywcze w różnych miejscach na świecie, to czystym przejawem konkurencyjności 

w usługach edukacyjnych będzie umieszczenie w ofercie edukacyjnej skierowanej do 

przyszłej kadry górniczej i menadżerskiej – w odróżnieniu od innych szkół funkcjonują-

cych w strukturze klastra – nauki innych języków na potrzeby tych krajów. Język polski 

oraz angielski wydają się już niewystarczające, np. w kopalniach miedzi Sierra Gorda 

w Chile lokalni górnicy pracujący na rzecz potentata KGHM Polska Miedź SA mówią w ję-

zyku hiszpańskim, zaś pracujący z nimi polscy górnicy znają z reguły język niemiecki 

lub/i angielski. Ponieważ monoklina przedsudecka w Polsce leży nie tylko w pobliżu 

miejsca działalności firm niemieckich ze względu na intensywnie tworzone tu strefy 

ekonomiczne, ale i w otoczeniu geograficznie bliskim państwu niemieckiemu, powsta-

wały tu współpracujące ze sobą, a aktualnie konkurujące w dzisiejszym zagłębiu mie-

dziowym, inne podmioty edukacyjne specjalizujące się w szkoleniu kadry górniczej, wy-

magającej specyficznych kompetencji. Obecnie, ze względu na globalną skalę zasobów 

surowców stanowiących podstawę działalności KGHM, istnieje potrzeba wzbogacenia 

profilu przyszłego górnika o znajomość języka hiszpańskiego lub kształcenia w tym ję-

zyku w zakresie eksploatacji i wydobycia rud miedzi, bowiem działalność prowadzona 

jest nie tylko w kopalniach na monoklinie przedsudeckiej w Polsce, gdzie umiejscowio-

ne jest specyficzne grono wydobywcze z jego atrybutami, ale też w kopalniach odkryw-

kowych w Kanadzie czy Sierra Gorda w Chile. Dlatego wprowadzenie tego języka do 

oferty edukacyjnej jednej ze szkół ponadgimnazjalnych (technikum), daje silny pierwia-

stek konkurowania na lokalnym rynku o nowych uczniów. 

Innym przejawem konkurencyjnej edukacji i wywierania korzystnego wpływu na jej 

poziom w gronie wydobywczym jest sam reżim i specyfika działalności eksploatacyjno-

-wydobywczej przedsiębiorstw wydobywczych (w tym gron wydobywczych) [Jasińska, 

2013]20. Spójność procesów wydobywczych z kwestiami degradacji środowiska, bez-

względną koniecznością jego ochrony i koniecznością rekultywacji terenów pokopalnia-

nych, tworzy w takich warunkach zalążek niepowtarzalnej i niewystępującej w innych 

rejonach Polski (z powodu braku zakładów górniczych w najbliższym ich otoczeniu) 

edukacji dotyczącej ochrony środowiska i zarządzania nim, przyczyniając się tym sa-

mym do rozwoju świadomości lokalnej ludności egzystującej na tym terenie od dawna.

Na rzecz odpowiedniego poziomu i efektów tej edukacji działały głównie dwie niezależne 

20  E. Jasińska, S. Janik, Pół wieku ergonomii w gronie wydobywczym, [w:] J. Charytonowicz (red.), Zastosowania ergo-

nomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 r., Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicz-

nego PTErg. Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2013.
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siły. Z jednej strony to oddziaływania menadżerskie, najpierw małego przedsiębior-

stwa, a dziś globalnego potentata miedziowego KGHM na to otoczenie. Oddziaływania 

w ogólnym ujęciu biznesowym na rzecz korzyści oraz szerszych możliwości finansowych 

i społecznych oraz niwelacji strat na skutek działalności lidera w gronie wydobywczym 

i poza jego strukturą. A z drugiej strony, to siła bezpośredniego udziału społeczności 

lokalnych w cyklu życia grona wydobywczego, świadomość mieszkańców – dzieci i mło-

dzieży w szkołach, pracowników i zwykłych mieszkańców – dotycząca ochrony tego 

terenu oraz potrzeby systemu skutecznego niwelowania skutków degradacji środowi-

ska, w szczególności działań na rzecz zachowania powietrza, wód, ziemi, na której na 

co dzień żyli.

Te zakorzenione w świadomości społecznej treści dotyczące ochrony środowiska, sa-

morzutna edukacja na co dzień, nasilone, w odróżnieniu od innych regionów, akcje edu-

kacyjne lokalnych szkół z regionalnego otoczenia edukacyjnego w gronie wydobywczym, 

obok tych podejmowanych równolegle przez menadżerów lidera grona (KGHM Polska 

Miedź SA) jako społecznie odpowiedzialne działania CSR na rzecz ochrony środowiska, 

zaowocowały znacznymi korzyściami, które nadal występują wśród mieszkańców oto-

czenia grona wydobywczego. Wysoki poziom tej samorzutnej edukacji członków lokal-

nej ludności ze względu na życie w przestrzeni i cyklu życia grona wydobywczego osta-

tecznie przełożył się na ich przyszłe kompetencje i zachowania zawodowe. Ta samoistna 

edukacja sprawia, iż studenci wywodzący się spośród rdzennej ludności w przyszłości 

stają się konkurencyjni na ryku pracy i mają szanse na karierę zawodową, ze względu 

na posiadaną wiedzę z zakresu wymagań i reżimu niezbędnego dla ochrony środowiska, 

większą w porównaniu z innymi kandydatami, pochodzącymi z regionów rolniczych, nie-

zagrożonych degradacją ze strony dużego przedsiębiorstwa. Przykładowo, wskazywali 

oni standardy CSR na rzecz ochrony środowiska dotyczące respektowania praw ludności 

rdzennej i lokalnej. Z zaznaczeniem, że standard ten jest istotny, gdyż żyją na ziemi aktu-

alnie zagrożonej budową kopalni odkrywkowej, która pociągałaby dewastację i zniszcze-

nie ich domostw, aktualnej przestrzeni życiowej. Tego standardu nie wskazywali studen-

ci pochodzący z terenów rolniczych, gdzie przemysł nie wpływał na rozwój ich regionu. 

W przypadku pierwszych rozwinięta świadomość troski o środowisko i sposób jego zarzą-

dzania czyni ich w przyszłości konkurencyjnymi menadżerami na tle tych, którzy tej świa-

domości i horyzontu nie posiadają. Poziom wiedzy i stan świadomości, które determinują 

konkurencyjność wymienionej samoistnej edukacji w gronie wydobywczym i w obrębie 

działalności jego lidera (KGHM Polska Miedź SA) ujawniły się podczas badań diagno-

stycznych studentów z Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Realizacja 

określonego przedmiotu na danym kierunku wymaga od studenta deklaracji posiadania 

zawsze odpowiedniego zakresu wiedzy, umiejętności nabytych na wcześniejszych pozio-

mach kształcenia. Dzięki temu student rozpoczynający kurs na wyższej uczelni posiada 

już w wyniku dotychczasowego kształcenia gotowość do nauki danego przedmiotu. 
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Wspomniane zatem badania diagnostyczne stwierdzały ten stan, by ewentualnie 

prowadzący mógł w przyszłości po realizacji zajęć określić edukacyjną wartość dodaną 

(główny cel diagnozy). Badania te pokazały jednak całkiem jeszcze inny, dodatkowy wy-

miar w kontekście omawianej problematyki. Badaniom poddano studentów UZZM w Lu-

binie, którzy otrzymali tekst źródłowy zawierający ogląd najważniejszych światowych, 

europejskich i polskich modeli standardów CSR. Ich zadaniem podczas pracy w grupie 

było wyodrębnienie z pełnych zbiorów standardów CSR tych, które im, jako przyszłym 

menadżerom lub inżynierom posłużyłyby do skonstruowania i utworzenia podzbioru mo-

deli ujmujących zestaw działań dla ochrony środowiska i zarządzania nim. Reasumując, 

zaproponowane w badaniach diagnostycznych zadanie jednocześnie pokazało wysoki 

poziom wiedzy tych studentów dotyczący podstaw teoretycznych z zakresu ochrony 

środowiska. Studenci ci w sposób jasny i czytelny wskazywali nie tylko standardy bez-

pośrednio wskazujące na ochronę środowiska i zarządzanie nim, ale przede wszystkim 

te, które w sposób pośredni mogliby jako menadżerowie lub inżynierowie wykorzystać 

w swej pracy na rzecz ochrony środowiska i zarządzania nim, a które nie były typowa-

ne przez innych. Prezentowany przez nich poziom wiedzy nie wynika z treści kształcenia 

na niższych poziomach (przed studiami), bo tych ani podobnych treści nie zawiera żaden 

program nauczania (w zarysie możemy je spotkać w programach dla technika ochrony 

środowiska). 

Warto zauważyć, że po pierwsze, przejawy konkurencyjności objawiające się wej-

ściem małych przedsiębiorstw wydobywczych w strukturę grona i tym samym stanie 

się partnerem, współpracującym, kooperującym i konkurującym, generuje i wzmacnia 

korzyści dla wszystkich podmiotów grona, a nie powoduje zakończenia jego cyklu życia 

na skutek wyczerpania bazy surowcowej. Po drugie, ta sama konkurencyjność i jej zalą-

żek, w dobie konieczności rozszerzania bazy surowcowej poza strukturę grona, nabiera 

siły i skali na rzecz korzyści ekonomicznych i społecznych dzięki rozwinięciu się w oto-

czeniu grona, zaś w samym gronie powoduje rozwój specyficznych rodzajów edukacji, 

stanowiących także zalążek rozwoju kolejnych gron z równie konkurencyjnym regio-

nalnym otoczeniem edukacyjnym. 
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Turbulentne warunki działalności biznesowej 

przedsiębiorstwa wydobywczego wyznacznikiem 

zmian oddziaływań jego menadżerów

Streszczenie: Określane w literaturze przedmiotu zjawisko turbulencji czy chaosu we współczesnej 
rzeczywistości ekonomicznej oraz zjawisko intensywnego rozwoju doktryny społecznej odpowie-
dzialności biznesowej (CSR) pokazały dwa strumienie przyczyn, które mogą kształtować oddziały-
wania menadżerskie i determinować ich zmiany w sferze działalności biznesowej przedsiębiorstwa. 
W przypadku turbulentnych warunków ustawicznie pojawiająca się nieprzewidywalność jest uzna-
wana przez menadżerów za stały komponent. Na uwagę zasługuje również kwestia wdrażania cało-
ściowego zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładach KGHM (aktualnie globalne przedsiębiorstwo 
wydobywcze), nazywanego w literaturze TPM (Total Productive Maintenance). Zastosowany system 
wprowadzający usprawnienia organizacji pracy kształtuje oddziaływania pracownika, który dzię-
ki prostym rozwiązaniom, takim jak uporządkowanie i systematyka miejsca pracy, zwiększa jego 
efektywność i zarazem poprawia komfort pracy1.

Słowa kluczowe: warunki turbulentne, działalność biznesowa, przedsiębiorstwo wydobywcze, me-
nadżerowie, zmiany. 

Turbulent conditions of mining company business operations as an indicator of its managers’ 
influence 
Summary: The literature – referred turbulence or chaos phenomenon found in modern economic 
reality and the phenomenon of intensive development of the doctrine of Business Social Responsibility 
(CSR) have shown as a consequence the two streams of reasons which may impact on managerial 
interactions and determine their changes in entrepreneurial activities of a company. In the case of 
turbulent conditions, continually appearing unpredictability is treated by managers as a permanent 
component. Noteworthy is also the issue of the implementation of a total maintenance management in 
KGHM mining plants (currently a global mining company) called in the literature TPM (Total Productive 
Maintenance). The implemented system introducing improvements in the organization of work shapes 
the interactions of an employee, who in simple solutions such as ordering and systematics of job place 
increases his efficiency and at the same time improves the comfort of work.

Keywords: turbulent conditions, mining company, manager, business operations.

1 Ibidem.
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Analizując literaturę przedmiotu, można w niej dostrzec charakterystykę i opis dwóch 

strumieni, które kształtują oddziaływania menadżerskie każdego przedsiębiorstwa, 

a w szczególności wydobywczego. Wynikają one po pierwsze z podstaw i nakazów dok-

tryny społecznej odpowiedzialności biznesowej (Corporate Social Responsibility – CSR), 

która w specyficzny sposób kształtuje nie tylko rzeczywistość biznesową, ale i jego bliż-

sze i dalsze otoczenie2, po drugie – z realiów rzeczywistości świata i praw ekonomii czy 

zmian paradygmatów spowodowanych zaistnieniem „nowej nowoczesności”, wywołanej 

turbulencyjnymi zmianami i chaosem3. 

Rysunek 1 prezentuje organizacje gospodarcze, w tym te, funkcjonujące w przemyśle 

wydobywczym, w ich zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu o zwiększonych turbulen-

cjach stanowiących strumień warunków dla działalności biznesowej przedsiębiorstwa 

wydobywczego, a determinujących zmiany oddziaływań jego menadżerów. 

Rys. 1. Turbulentne otoczenie przedsiębiorstwa wydobywczego jako strumień warunków dla jego 
działalności biznesowej oraz strumień zmian determinujących oddziaływania menadżerskie w tym 
przedsiębiorstwie z powodu nastania chaosu i nowej rzeczywistości

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 4, 5.

2  M. Skarżyński, Przedsiębiorstwo jako element otoczenia, [w:] J. S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Zarządzanie 

w przedsiębiorstwie, środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 41–61.

3  P. Kotler, J. A. Caslion, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Klasyka biznesu, „Rzeczpospolita”, War-

szawa: MT Biznes, 2009, ISBN 978-88-7424-681-6.

4 E. Jasińska, Modelowanie oddziaływań…, op. cit.

5 D. Sull, 2009, hbrp.pl., op. cit.
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Zmiany wywołane ustawicznymi i permanentnymi turbulencjami, niestabilnością 

i niepewnością, niezależnie od rodzaju otoczenia przedsiębiorstwa wydobywczego (tj. od 

tego, czy jest ono wewnętrzne, zewnętrzne bliższe czy dalsze) nabierają charakteru sta-

łego elementu i tworzą aktualnie fundamentalny komponent ostatecznie utrwalającego 

się procesu w rzeczywistości biznesowej. 

Innymi słowy, te gwałtowne zmiany układu sił w poszczególnych branżach, zmiany 

rynkowe i turbulencje w otoczeniu to przestrzeń biznesowa, do której menadżerowie 

przedsiębiorstwa wydobywczego muszą przywyknąć, a następnie umieć ocenić pod 

kątem swoich oddziaływań, zareagować na te nieprzewidywalne okoliczności, by osta-

tecznie wykorzystać pojawiające się możliwości wynikające ze stale powtarzających 

się turbulencji i stanów niepewności (porównanie: 6, D. Sull, 2009,www.hbrp.Pl/confe-

rence /cfo/20117, 8).

Do możliwości zmian oddziaływań menadżerskich można zaliczyć właściwy dobór, 

odpowiednie planowanie i zaadaptowanie istniejących wzorców CSR9 na potrzeby 

zgodnie z realiami przedsiębiorstwa (łącznie z włączeniem tych, w przypadku których 

przyjęte sfery CSR są dla menadżerów czymś nowym lub – w ich mylnym pojęciu – nie 

należą do standardów CSR), kreatywność wobec otoczenia, prognozowanie swoich od-

działywań i przede wszystkim, nietraktowanie nowych możliwości, powstałych w tur-

bulencjach jako zagrożeń, ale jako szans na uzyskanie lepszych korzyści finansowych 

czy społecznych przez przedsiębiorstwo wydobywcze (porównanie: 10, 11). 

Rysunek 2 na następnej stronie prezentuje dwa rodzaje jakości, tj. „normalności do-

tychczasowej” przed przełomem intensywności, nieprzewidywalności i niestabilności 

jako początku epoki turbulencji (wielki kryzys światowy 2009) i jakości „nowej normalno-

ści”. Menadżerowie powinni tę pierwszą jakość zaakceptować jako drogę do sukcesów 

w otoczeniu, która daje okazję do dobrego zarządzania w dobie chaosu, a nie jako drogę 

bolesnych wstrząsów i turbulentnych niepowodzeń12, 13.

16  E. Jasińska, Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie 

edukacyjne, rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2013.

17  D. Sull, Jak osiągnąć prosperity w burzliwych czasach, 2009, hbrp.pl., http://www.hbrp.pl/conference/cfo/2011, 

stan z dnia 4.05.2011.

18 P. Kotler, J. A. Caslion, Chaos…, op. cit.

19 E. Jasińska, Aspekty ergonomiczne okręgu przemysłowego, [w:] J. Charytonowicz (red.), Wybrane kierunki badań 

ergonomicznych, wyd. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg oddział we Wrocławiu, Wrocław 2009.

10 E. Jasińska, Modelowanie oddziaływań…, op. cit.

11  D. Sull, 2009, hbrp.pl., op. cit.

12  E. Jasińska, Modelowanie oddziaływań…, op. cit.

13  E. Jasińska, M. Jasiński, S. Janik, Lider inicjatorem działań proergonomicznych w regionie – zarys problematyki, 

[w:] J. Charytonowicz (red.), Wybrane kierunki badań ergonomicznych, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa 

Ergonomicznego PTErg oddział we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 25–30.

Księga1.indb   121Księga1.indb   121 2017-03-29   13:19:582017-03-29   13:19:58



Elżbieta Jasińska, Marek Jasiński, Stanisław Janik

122

Rys. 2. Dwa rodzaje jakości w rzeczywistości: tzw. „normalność dotychczasowa” i tzw. „nowa 
normalność”

Źródło: opracowanie własne na podstawie 14,15, 16.

14 E. Jasińska, Modelowanie oddziaływań…, op. cit.

15  E. Jasińska, M. Jasiński, S. Janik, Lider inicjatorem działań…, op. cit., s. 139–152.

16  B. Jasiński, Turbulencja otoczenia, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otocze-

niu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 84.
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Drugi wspomniany strumień wynika z reżimu i wymogu idei CSR. Jego rozwój w obec-

nych realiach biznesowych skutkuje po pierwsze kształtowaniem się modeli tworzących 

(stanowiących) gotowe standardy spełniające jego założenia, po drugie, zaoferowaniemga-

my zachowań menadżerskich, które spełniają te wyznaczniki społecznie odpowiedzialnego 

biznesu w ramach społecznie odpowiedzialnych ich oddziaływań. Z tego powodu po wy-

mienione modele i wzorce standardów sięgają w swojej działalności biznesowej i dla bizne-

su menadżerowie różnych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw wydobywczych. Dobór 

tych modeli przez kadrę menadżerską wynika najczęściej z wielu istotnych kryteriów, do 

których należą nie tylko wielkość, branże, kraj, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, ale 

także poziom i stan rozwoju w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa, rozumienie idei 

społecznej odpowiedzialności przez menadżerów, a także przedstawicieli lokalnych środo-

wisk i społeczeństw (które docelowo równie mocno mogą determinować budowę i struktu-

rę stosowanych wzorców CSR, do których dążą w swoich oddziaływaniach menadżerowie 

kierujący przedsiębiorstwem). Ważne zatem staje się to, że poziom i zakres rozwoju stan-

dardów CSR ujętych w gotowych modelach znajduje odbicie w kształtującym się poziomie 

i zakresie zapotrzebowania menadżerów na tego typu narzędzia do prowadzenia biznesu. 

Aktualnie nie tyle istnieje potrzeba doskonalenia modeli CSR, co konieczność ustawicznego 

dostosowywania skali potrzeb biznesowych menadżerów do struktury tych modeli. 

One to stanowią przestrzeń społecznie odpowiedzialnego biznesu, a menadżerowie 

swoją działalnością powinni ją na podstawie tych modeli tworzyć i wypełniać, przy czym 

potrzebne tu są procesy towarzyszące, skutkujące np. rozpoznawaniem i odczuwaniem 

braku tych potrzeb. Do nich zaliczyć można czynnik ludzki ujęty w społecznościach lokal-

nych znajdujących się w bliższym lub dalszym otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa, 

w tym wydobywczego. Rozpoznawaniu podlegałaby m.in. potrzeba prezentowania rapor-

tów z działalności biznesowej członkom lokalnych społeczności lub konsultowania z nimi 

planów dotyczących nowych obszarów wydobywczych czy stosowania innowacyjnych 

rozwiązań na tych terenach. Świadomość menadżerów dotycząca potrzeby spełniania ta-

kich standardów CSR staje się drogą do wyznaczenia odpowiedniego modelu CSR. 

Dlatego po rozpoznaniu potrzeb w kwestii spełnienia standardów CSR w działalności 

biznesowej przez menadżerów, których skale określają istniejące i opisywane w literaturze 

przedmiotu wzorce, mogą oni je dostosować zgodnie z sugestiami płynącymi od społecz-

ności lokalnych. Świadomość biznesowa kadry kierowniczej, która pobudziła te potrzeby, 

zdeterminowała i dokonała merytorycznego wyboru poziomu i zakresu ideału, do którego 

przedsiębiorstwo chce w swoim otoczeniu i działalności dążyć, również podlega ewolucji. 

Podlega ona zmianom i rozwojowi w kierunkach dyktowanych nie tylko realiami gospo-

darczymi i ekonomicznymi, ale i samą doktryną CSR oraz rozwojem cywilizacyjnym

Rysunek 3 na następnej stronie prezentuje ewolucyjny charakter zmian oddziaływań 

menadżerskich determinowanych kierunkami dążeń polskiego środowiska biznesowego 

na podstawie światowych trendów rozwojowych doktryny CSR. 
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Rys. 3. Ewolucyjny charakter zmian oddziaływań menadżerskich 

Źródło: 17, 18.

Ze względu na wymienione powyżej strumienie zmian, można powiedzieć, że udział 

menadżerów przedsiębiorstwa wydobywczego w formułujących się ich oddziaływaniach 

skutkuje ostatecznie nowymi, ale już ukształtowanymi zachowaniami menadżerskimi. 

W przypadku turbulentnych warunków będzie to efekt uznania przez menadżerów usta-

wicznie pojawiających się nieprzewidywalnych wyrazów chaosu i traktowanie ich jak 

stały komponent rzeczywistości działalności biznesowej przedsiębiorstwa wydobywcze-

go. W przypadku warunków działalności biznesowej determinowanej wymaganiami i re-

żimem wynikającym z realizacji standardów CSR będzie to trwała zmiana świadomości 

CSR menadżerów, która z kolei rozbudzi potrzeby realizacyjne dotyczące CSR i zwiększy 

kryteria doboru coraz to lepszych i szerszych treściowo modeli CSR, wzbogaconych o nie-

znane menadżerom dotąd obszary czy płaszczyzny społecznie odpowiedzialnego bizne-

su. Literatura przedmiotu wymienia dwa bieguny oddziaływań, są zatem menadżerowie 

reprezentujący przedsiębiorstwo, które oddziałuje na otoczenie oraz otoczenie, które od-

działuje na przedsiębiorstwo. W szczególności, przyjmując koncepcję przeciwną do oma-

wianych oddziaływań menadżerskich, można mówić także o oddziaływaniach otoczenia 

na korzyści ekonomiczne i społeczne generowane przez te same standardy ujęte w mo-

delach CSR, a wybrane przez zarządzających w przedsiębiorstwie. Dla wzmocnienia tych 

korzyści generowane jest wzbudzenie odwrotnego procesu oddziaływań. Przykładem 

takich odwróconych relacji oddziaływań dla korzyści finansowych i społecznych może 

być przedsiębiorstwo wydobywcze, które w szczególności charakteryzuje się bardzo wy-

sokim reżimem wymagań CSR-owych ze względu na jego eksploatacyjny i wydobywczy 

charakter. Egzemplifikacją odwróconych relacji może być kwestia wdrożenia całościo-

17  E. Jasińska, Modelowanie oddziaływań…, op. cit.

18  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Teoria i Praktyka, Polskie, Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2009.
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wego zarządzania utrzymaniem ruchu, nazywanego w literaturze TPM (Total Productive 

Maintenance). Stanowi ono sprawdzony sposób usprawnienia organizacji pracy w wielu 

znanych firmach19 w postaci modelu „szczupłego zarządzania”. Przykładem przedsiębior-

stwa, który taki system wykorzystuje i wdraża w swoich kopalniach rud miedzi, jest KGHM 

(aktualnie globalne przedsiębiorstwo wydobywcze), które z jednej strony stosuje w swo-

jej działalności i dąży do osiągnięcia wysokich standardów, określanych w modelach CSR 

(które docelowo determinują skale i poziom oddziaływań menadżerskich na otoczenie na 

rzecz wyników społecznych i finansowych), ale z drugiej strony, aktualnie sięga po możli-

wości, które wyznaczają skale i poziom oddziaływań pracowników KGHM na owe wyniki 

przez całościowe zarządzanie utrzymaniem ruchu. Z kolej zastosowany system kształtuje 

oddziaływania pracowników, którzy m.in. dzięki stosowaniu w środowisku pracy (kopal-

ni) prostych rozwiązań, takich jak uporządkowanie i systematyka miejsca pracy, zwięk-

szają jej efektywność i komfort20. 

Rysunek 4 prezentuje kierunki oddziaływań menadżerskich budowanych na bazie 

stosowanych standardów CSR oraz oddziaływanie pracownicze, realizowane poprzez 

wdrożenie i stosowanie w KGHM całościowego zarządzania utrzymanie ruchu na rzecz 

uzyskania, obok ekonomicznych, również korzyści społecznych.

Rys. 4. Kierunki oddziaływań menadżerskich i pracowniczych na rzecz korzyści biznesowych i spo-
łecznych w przedsiębiorstwie wydobywczym

Źródło: opracowanie własne.

Korzystanie przez KGHM z międzynarodowych standardów Corporate Social Responsi-

bility i Total Productive Maintenance pozwala na to, aby ludzie tam pracujący na różnych 

szczeblach dążyli do pewnego ideału lub zbliżali się do niego, co daje, widoczne w omawia-

nym przykładzie, olbrzymie efekty w zakresie bezpieczeństwa i efektywności pracy21, 22, 23. 

19  PH, JB, Miejsce na wszystko, wszystko na miejscu, „Miedziak. Gazeta Pracowników KGHM Polska Miedź SA”, 17.09.2014, s. 4.

20 Ibidem.

21 E. Jasińska, Modelowanie oddziaływań…, op. cit.
22  H. Adamkiewicz-Drwiłło, H. M. Kruk, Konkurencyjność ekologiczna jako jeden z aspektów strategicznej konkuren-

cyjności przedsiębiorstw, [w:] Z. Dworzecki, M. Romanowska (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu global-

nym, Oficyna Wydawnicza Szkoły GłównejHandlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 147.

23 PH, JB, Miejsce na wszystko, op. cit.
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Problem zjawiska turbulentnych warunków działalności biznesowej przedsiębiorstwa 

wydobywczego jest bardzo szeroki i wymaga wnikliwszych i dokładniejszych analiz. Wia-

domo jednak, że turbulencje te wraz z wymaganiami doktryny CSR w znacznym stopniu 

determinują rodzaj i poziom oddziaływań menadżerów takiego przedsiębiorstwa, które 

ulegają tym bardziej zmianom w burzliwych i chaotycznych warunkach. Dlatego należa-

łoby poziom i zakres tych oddziaływań systematycznie i aktywnie analizować.
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Wpływ jakości energii elektrycznej 

na funkcjonowanie kopalni

Streszczenie: W dzisiejszych czasach coraz bardziej rzeczywista staje się wizja inteligentnej kopalni. 
Niezbędne okazuje się wprowadzanie w układach napędowych coraz większej ilości szeroko pojętej 
elektroniki. Powszechne staje się zatem użytkowanie sterowników PLC oraz falowników. Niestety 
powoduje to coraz większe problemy z zapewnieniem dostatecznie wysokiej jakości energii elek-
trycznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania maszyn wykorzystywanych w kopalniach 
rud miedzi, zwłaszcza ze względu na powszechność wyższych harmonicznych w sieciach zasilają-
co-odbiorczych. W kopalni istotne staje się zapewnienie dostatecznego poziomu bezpieczeństwa 
zarówno podczas normalnej pracy, jak i w stanach awaryjnych – celowe staje się zwiększenie pew-
ności zasilania lub możliwość dostatecznie szybkiego wyłączenia zasilania w przypadku uszkodzeń. 
Ważne są również aspekty wpływu jakości energii elektrycznej na skuteczność działania środków 
ochrony przeciwprzepięciowej, zapewniających ograniczenie ewentualnych strat materialnych 
ponoszonych w przypadku awarii. Konkludując, niezbędne jest analizowanie jakości energii elek-
trycznej w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej pracy układów napędowych eksploatowanych 
w kopalniach rud miedzi.

Słowa kluczowe: jakość energii, sieci neuronowe, wyższe harmoniczne, bezpieczeństwo pracy 
w kopalni, układy napędowe w kopalni. 

Influence of electric energy quality on mine functioning
Summary: Intelligent mine is becoming a reality nowadays. There have to be used a lot of electronic 
elements. The use of PLC drivers and power inverters is really casual. However,  it is also the cause of 
many problems with quality of electrical energy which electrical machines need to work properly. 
The safety of work during normal and emergency operation in mine is crucial. That requires higher 
continuity of power supply and fast switching of power supply. Besides, the influence of electrical 
energy quality on effectiveness of overvoltage protection helps to prevent huge material losses. In 
the end, the analysis of electrical energy quality is essential in providing correct and safe operation 
of electrical drivers in copper ore mines.

Keywords: quality of electricity, neural networks, higher harmonics, work safety in mine, drivers in 
mine.
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1. Wprowadzenie

Idea inteligentnej kopalni w oczach wielu osób wygląda niczym scena z filmu science 

fiction, jednakże analiza planów KGHM Polska Miedź SA ukazuje, że ta wizja wkrótce może 

stać się rzeczywistością. W pełni zautomatyzowany cykl wydobywczy, z jak największym 

ograniczeniem obecności człowieka w najniebezpieczniejszych miejscach pod ziemią, 

stanie się możliwy dzięki sieciom neuronowym. Obecnie studentom Wydziału Elektroni-

ki, Mikrosystemów i Fotoniki na Politechnice Wrocławskiej znany jest problem „wytre-

nowania” maszyn do samodzielnej pracy. W ramach zajęć dydaktycznych pn. algorytmy 

przetwarzania danych, prowadzonych na ww. wydziale autorka stworzyła sieć, która ma 

za zadanie sterować systemem pieca centralnego ogrzewania. Przyjęto zmienną zależ-

ną (moc pieca), która zależy od dwóch zmiennych: temperatury wewnątrz i na zewnątrz 

budynku. W zależności od tych temperatur układ sterujący sam dobierałby temperaturę 

pieca (bez ingerencji człowieka). 

Na rysunku 1 przedstawiono przykład struktury sieci neuronowej. Natomiast na ry-

sunku 2 zaprezentowano wynik przeprowadzonej symulacji dotyczącej działania pieca. 

Choć niniejszy przykład nie ma bezpośredniego odzwierciedlenia w pracy kopalni, ideę 

oraz sposób wykonania sieci w łatwy sposób można przełożyć na zastosowanie w kopal-

ni rud miedzi, np. do sterowania systemami klimatyzacji (za zmienne należałoby przyjąć 

np. temperaturę otoczenia w danym miejscu wydobycia, zapylenie, planowane działania 

– np. czy dokonany zostanie odwiert lub detonacja). 

Rys. 1. Struktura sieci neuronowej

Źródło: opracowanie własne w programie Qnet2000 Trial na podstawie [3].
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Rys. 2. Wynik symulacji pracy pieca 

Źródło: opracowanie własne w programie FCM na podstawie [3].

2. Jakość energii elektrycznej

Istotne, mimo wprowadzania nowych technologii, okazują się znane od dawna anali-

zy działania maszyn zasilanych energią elektryczną. To właśnie jakość, definiowana jako 

zespół cech wyróżniających dany przedmiot [8], zapewnia dostatecznie bezpieczną i wy-

dajną pracę tych maszyn i urządzeń. Pomimo oczywistych powodów pogarszania się sta-

nu technicznego silników stosowanych do zasilania układów napędowych, za jakie nale-

ży uznać przede wszystkim trudne warunki panujące w zakładach górniczych, istotna jest 

analiza parametrów energii elektrycznej, takich jak:

zmiany częstotliwości,

wolne i szybkie zmiany napięcia,

fluktuacje napięcia,

krótkotrwałe i długotrwałe przerwy w zasilaniu,

przepięcia,

asymetria zasilania,

zawartość wyższych harmonicznych.

Analiza tych czynników okazuje się niezbędna, ponieważ zaniedbanie chociaż jed-

nego z nich może przynieść drastyczne skutki, np. przeciążenia silników, zbyteczne za-

działanie zabezpieczeń – odłączenie zasilania danej części systemu [4, 5]. Należy podjąć 

bardziej dokładną analizę wpływu każdego z czynników na wydajną, bezpieczną i długo-

trwałą pracę. Chociaż zmiany częstotliwości (nie większe niż 1% przez większość czasu 

dostarczania energii) [7] nie wpływają znacząco na pracę maszyn i urządzeń, to zmiany 

napięcia odgrywają istotną rolę w ich funkcjonowaniu. Już przy 10-procentowych zmia-

nach napięcia może dochodzić do przeciążeń i wzrostów temperatury, a także trudności 

z rozruchem silników [9]. Szczególnie wrażliwe na wszelkie zmiany napięcia są układy
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elektroniczne, używane najczęściej w układach napędzających i sterujących. W przy-

padku częstych fluktuacji napięcia dochodzi do uszkodzeń, a nawet zniszczenia tych 

elementów. 

Z kolei asymetria zasilania może być przyczyną znacznych przyrostów temperatury 

oraz powstania momentu zmniejszającego moment użyteczny maszyny. Istotną rolę 

odgrywa zawartość wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym. Odkształcenie 

sieci, definiowane przez współczynnik THD, określa zawartość wyższych harmonicz-

nych w napięciu lub prądzie. Odbiornikami szczególnie wrażliwymi na odkształcenia 

sieci są silniki elektryczne, z powodu momentów pasożytniczych generowanych przez 

wyższe harmoniczne, które mogą powodować wzrost momentu obciążenia, a w rezul-

tacie, trudności w rozruchu. Potencjalnym zagrożeniem jest również wywołanie hałasu 

oraz silnych drgań.

Podsumowując, zbyt niska jakość energii może stwarzać nie tylko zagrożenie poraże-

niowe, ale również realne zagrożenie pożarowe. Doprowadzić do tego mogą w szczegól-

ności przegrzewające się silniki i uzwojenia oraz przewody zasilające. Niezbędna okazuje 

się więc analiza stanu bieżącego, gdyż wraz z rozwojem systemu elektroenergetyczne-

go oraz odnawialnych źródeł energii, jak i coraz większą liczbą „zabrudzeń” sieci przez 

układy elektroniczne, obserwujemy ciągłe i dynamiczne zmiany w parametrach energii 

elektrycznej.

3. Elektroniczne układy sterujące

We współczesnych układach napędowych zamiast konwencjonalnych metod stero-

wania procesami przemysłowymi, czyli sterowania stycznikowo-przekaźnikowego, co-

raz częściej wprowadza się sterowanie przy pomocy sterowników PLC. Dotychczasowe 

rozwiązania opierały się na zajmujących dużo miejsca stykach przycisków sterujących, 

łącznikach, czujnikach z elementami sterowanymi: cewkami styczników i przekaźników. 

Rozwiązanie to, prócz pokaźnych rozmiarów, charakteryzuje się również trudnością 

w odnajdywaniu błędnych połączeń oraz w wprowadzaniu zmian w działaniu układu. 

W przypadku modyfikacji zmuszeni jesteśmy do przerobienia poszczególnych połączeń. 

Ich duża liczba zazwyczaj jeżeli nie uniemożliwia, to skutecznie komplikuje jakiekolwiek 

przeróbki.

Z kolei sterowniki PLC są całkowicie programowalne i charakteryzują się prostotą 

zmiany działania układu sterowania. Wymaga ona jedynie zmiany w programie. Dodat-

kowo wszystkie układy są podłączone bezpośrednio do sterownika – układy sterujące do 

jego wejść, a układy sterowane do jego wyjść. Sterowniki PLC pozwalają na prostą i szyb-

ką obsługę sterowania procesami przemysłowymi. Na rysunku 3 przedstawiono przykła-

dowy program napisany w języku FBD do sterowania rozruchem gwiazda-trójkąt silnika 

indukcyjnego.
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Rys. 3. Przykład programu sterowania w języku FBD dla sterownika PLC do automatycznego stero-
wania rozruchem gwiazda-trójkąt silnika indukcyjnego [6]

Źródło: opracowanie własne.

Zastosowanie w sterowaniu procesami przemysłowymi znajduje też technika mikro-

procesorowa. Przyjęto definicję mikroprocesora jako procesora wykonanego w postaci 

pojedynczego mikroukładu o wielkim stopniu scalenia [2]. Same mikroprocesory nie są 

jednak zdolne do samodzielnej pracy. Potrzebne są dodatkowe układy wejścia-wyjścia 

oraz pamięć. Całość, mikroprocesor z układami dodatkowymi, tworzą mikrokomputer, 

który może być sterowany za pomocą kompilatora obsługującego wybrany język progra-

mowania: ANSI C lub Asembler.

Jednak, mimo oczywistych zalet, to właśnie układy elektroniczne są przyczyną wystę-

powania wyższych harmonicznych w sieci zasilającej. Dlatego ważne jest ograniczanie 

negatywnych skutków pogarszania się jakości energii elektrycznej, np. przez zastosowa-

nie filtrów wyższych harmonicznych.
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4. Poprawa jakości energii elektrycznej

Obecnie nie sposób wyobrazić sobie jakichkolwiek układów napędowych czy steru-

jących bez zastosowania przekształtników elektronicznych. Ich praca jednak wywiera 

bardzo niekorzystny wpływ na sieć zasilającą, powodując m.in.: odkształcanie się prze-

biegów napięć wskutek występowania wyższych harmonicznych oraz występowanie za-

łamań związanych z komutacją.

Istotnym problemem, na który autorzy chcieliby zwrócić uwagę, są właśnie wyższe 

harmoniczne, powodujące nie tylko odkształcanie przebiegów napięcia, ale również 

wzrost jego wartości skutecznej, mogące w rezultacie doprowadzić do zwiększenia strat 

mocy w sieci (np. w transformatorach czy generatorach). Co jednak zrobić, żeby zminima-

lizować skutki występowania wyższych harmonicznych? Na etapie projektowania możli-

we jest zastosowanie tzw. układów przekształtnikowych o zmniejszonym oddziaływaniu 

na sieć zasilającą, które realizuje się przez zwiększenie reaktancji układu zasilania prze-

kształtnika lub przez stosowanie przekształtników wielopulsowych. Najczęściej jednak 

jedyną możliwą drogą postępowania staje się ograniczanie skutków wyższych harmo-

nicznych, a nie zapobieganie przyczynom ich występowania.

Rys. 4. Charakterystyka współpracy sieci i filtru wyższej harmonicznej: 1 – admitancja sieci, 2 – admi-
tancja filtru, 3 – admitancja wypadkowa [10]

Źródło: opracowanie własne.

Najczęstszym sposobem redukcji wyższych harmonicznych z sieci zasilającej są fil-

try wyższych harmonicznych. Realizuje się to poprzez dołączenie do źródła harmonicz-

nych bocznika o charakterze reaktancyjnym. Reaktancja takiego dwójnika powinna być 
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minimalna dla częstotliwości harmonicznej, którą chcemy wyeliminować. Dzięki temu 

tworzymy dodatkową gałąź, przez którą przedostaje się prąd eliminowanej harmonicz-

nej, zamiast płynąć siecią zasilającą. Przykład współpracy sieci i filtru wyższych harmo-

nicznych został zaprezentowany na rysunku 4.

5. Bezpieczeństwo

Niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa w kopalniach jest zapewnienie przede 

wszystkim nieprzerwanych dostaw energii. Za pierwszy istotny aspekt można uznać za-

gwarantowanie funkcjonowania dźwigów umożliwiających zjazdy i wjazdy górników. 

Przede wszystkim ważna jest możliwość wydobycia pracowników spod ziemi niezależnie 

od sytuacji, gdyż na powierzchni są oni bezpieczniejsi niż na dole. Tu istotne jest zapew-

nienie właśnie niezawodności zasilania układów dźwigowych. Kolejnym aspektem jest 

utrzymanie odpowiedniej temperatury w kopalni. To właśnie klimatyzatory pozwalają 

na zapewnienie odpowiednich warunków pracy, a do ich funkcjonowania niezbędna 

jest energia eklektyczna. Trudno sobie wyobrazić pracę w warunkach dołowych we wzra-

stającej temperaturze. Ważne jest również utrzymanie nieprzerwanego zasilania, gdyż 

w trakcie eksploatacji lub/i prac remontowych brak prądu może spowodować niezacho-

wanie przez pracowników procedur związanych z bezpieczną pracą przy maszynach, a co 

za tym idzie, narazić ich zdrowie lub/i nawet życie poprzez porażenie bezpośrednie lub 

łuk elektryczny powstały w wyniku anomalii pracy.

Zarząd spółki KGHM Polska Miedź SA ma świadomość, jak ważne jest niedopuszczenie 

do braku zasilania, gdyż już w 2014 r. uruchomił zespół bloków gazowo-parowych w Po-

lkowicach i Głogowie. Zespół ten ma na celu przede wszystkim zapewnić niezależność 

zasilania (pokrywać ma ok. 25% zapotrzebowania na energię elektryczną – co pozwoli na 

nieprzerwaną pracę najważniejszych urządzeń niezależnie od sytuacji w Krajowym Sys-

temie Energetycznym). Inwestycja ta, oprócz oczywistych korzyści związanych z poprawą 

bezpieczeństwa energetycznego w holdingu miedziowym, ma również pozytywny wpływ 

na środowisko, gdyż w znacznym stopniu ogranicza emisję CO
2
 do otoczenia (w porówna-

niu do źródeł konwencjonalnych – węglowych) [1].

6. Podsumowanie

Podsumowując, ważne jest, aby stale i na bieżąco analizować jakość energii elektrycz-

nej w sieciach zasilających kopalnie KGHM Polska Miedź. Choć autorzy skupili się przede 

wszystkim na wpływie nieprzerwanych dostaw energii oraz zawartości wyższych harmo-

nicznych, istotna jest również głębsza analiza problemu chociażby pod kątem niezawodno-

ści działania zabezpieczeń elektroenergetycznych, w przypadku nieutrzymywania energii 

o dostatecznie wysokiej jakości. Dokonano przeglądu stosowanych metod i przeanalizowa-

no ich wpływ na sieć oraz zaprezentowano sieć neuronową jako nowe rozwiązanie. 
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Innowacyjna i elastyczna wizja, czyli jak kamery 

zmieniają przemysł

Streszczenie: Artykuł jest przeglądem możliwości i rozwiązań, jakie oferują systemy wizyjnej kon-
troli jakości i sterowania. Zaprezentowano w nim przykłady implementacji przemysłowych, jak rów-
nież rozwiązania potencjalne. Przedstawione przykłady zaczerpnięte są z projektów i wdrożeń, które 
obecnie funkcjonują w zakładach produkcyjnych w Europie i Polsce. Celem artykułu jest przekonanie 
czytelnika do wszechstronności i wartości płynącej z rozwiązań wizyjnych.

Słowa kluczowe:  systemy wizyjne, kamery, obrazowanie, kontrola jakości, sterowanie, systemy CAD/CAM.

Innovative and flexible vision – how CCTV is changing the industry
Summary: The article is an overview of the potential and possibilities offered by the machine vi-
sion systems for quality inspection and control. The article also presents the examples of industrial 
implementation and also potential solutions. Examples described in the article are taken from the 
projects and implementations that are currently working in factories in Europe and Poland. The 
aim of this article is to convince the reader about the versatility and value that comes from vision 
solutions.

Keywords: vision systems, cameras, imaging, quality control, control systems, CAD/CAM.

 1. Wprowadzenie

Systemy i algorytmy wizyjne (ang. machine vision) wkraczają w coraz to nowsze ob-

szary przemysłu i życia codziennego. Ich wszechstronny charakter i funkcjonowanie po-

dobne do działania zmysłu ludzkiego wzroku, pozwalają na ich zastosowanie w praktycz-

nie każdej dziedzinie. W segmencie przemysłowym w większości przypadków pełnią one 

główną lub wspomagającą funkcję w kontroli jakości. Od niedawna zaczęły mieć również 

coraz większy udział w sterowaniu. Mogą one z powodzeniem służyć do nadzorowania 

przebiegu procesu czy też kontroli parametrów produkcji. Coraz częściej dostarczają in-

formacji systemom CAM w czasie rzeczywistym, co może pozwolić np. na dostosowanie 

pracy obrabiarki/maszyny technologicznej do zmiennych warunków procesu. Głównymi
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zaletami systemów analizy wizyjnej są m.in. możliwość obsługi skomplikowanych zadań, 

wysoka elastyczność zastosowania, ogromna wydajność kontroli, a także niskie koszty 

eksploatacji i prostota układu pod kątem mechanicznym. Omawiane systemy stosowane 

są obecnie we wszystkich gałęziach przemysłu, od przemysłu spożywczego, przez moto-

ryzację aż po wysoce odpowiedzialne zastosowania militarne. 

Niniejszy artykuł przedstawia szanse i możliwości zastosowań systemów wizyjnych 

na liniach produkcyjnych, w przemyśle wydobywczym i w poprawie bezpieczeństwa, 

wszędzie tam, gdzie człowiek wykonuje prace obarczone ryzykiem. Omówione zostaną 

także aspekty związane z wdrażaniem systemu wizyjnego dla aplikacji przemysłowej, ta-

kie jak potrzebny nakład czasu i pieniędzy, dostosowanie rozwiązania do potrzeb i proces 

integracji z istniejącym systemem produkcyjnym.

2. Elastyczność systemów wizyjnych

Rozpatrując systemy analizy wizyjnej, należy określić charakterystykę przetwarzane-

go sygnału. Informacje pozyskiwane są z macierzy światłoczułych sensorów w postaci 

najczęściej dwuwymiarowego sygnału, nazywanego obrazem. Ta, choć bardzo podsta-

wowa informacja, ma znaczący wpływ na dalsze rozważania na temat charakterystyki 

systemów wizyjnych. Kamery pozwalają na obserwację polową, czyli taką, w której na 

jednym obrazie możliwe jest przeanalizowanie wielu informacji związanych np. z kształ-

tem, rodzajem powierzchni, gabarytami w dwóch lub trzech wymiarach, a także rozkładu 

kolorów i faktury. Już ta cecha ukazuje zaletę, jaką jest elastyczność zastosowania syste-

mu wizyjnego. Pojedyncza kamera z układem optycznym pozwala na zastąpienie szeregu 

narzędzi metrologicznych. Projektując stanowisko pomiarowe z użyciem jednego czujni-

ka, możemy sprawdzić wszystkie wymienione powyżej cechy produktu. 

Przykładem linii technologicznej, która ukazuje elastyczność zastosowania syste-

mów wizyjnych, może być wytłaczarka produkująca w trybie ciągłym profile z tworzy-

wa sztucznego. System obrazujący wstęgę materiału wychodzącą z maszyny pozwala 

na ocenę szerokości materiału, prędkość jego przesuwu, obecności ubytków i jakości 

krawędzi materiału.

 System może zostać także rozszerzony o algorytmy analizy wzorca, co pozwoli na oce-

nę zgodności wytworzonego produktu pod kątem powtarzalnego wzorca kolorystycz-

nego i faktury. Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu oświetleniowego możliwe jest 

także zmierzenie grubości materiału, a w niektórych przypadkach jego kształtu w osi 

podłużnej. Istotny jest fakt, iż automatyczny pomiar pozwala jednocześnie na automa-

tyczną dokumentację, w której każdy centymetr produktu ma zarchiwizowaną historię 

swojego wytworzenia. Elastyczność takiego systemu pomiarowego pozwala również na za-

stosowanie układu bez zmian mechanicznych i optycznych w przypadku zmiany kształtu 

produkowanego profilu z tworzywa sztucznego. Jedyne co należy zmienić to komputero-

wy program wykonawczy, tak aby umożliwiał śledzenie innego zespołu cech profilu.
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3. Wspomaganie sterowania

Systemy i algorytmy analizy wizyjnej znajdują zastosowanie również w układach ste-

rowania w technologicznych maszynach CNC. Układ współrzędnych kamery, wyrażany 

zazwyczaj w pikselach w osi X oraz Y, może zostać sprzężony z układem współrzędnych 

maszyny wytwórczej. Proces takiego zestawienia dwóch układów nazywany jest kalibra-

cją i stanowi często kluczowy element programu komputerowego. Istnieją różne metody 

kalibracji oparte na wzorcach kalibracyjnych, obserwacji efektów pracy narzędzia obra-

biarki czy też manualnym pomiarze kluczowych wartości zestawiających obydwa układy. 

Najbardziej pożądane w przemyśle są układy automatyczne i takie właśnie są coraz sze-

rzej stosowane w systemach wizyjnych. Umożliwiają one automatyczny pomiar kluczo-

wych punktów referencyjnych o znanych współrzędnych w układzie obrabiarki i zesta-

wienie ich z układem kamery. Wyznaczona w ten sposób macierz transformacji pomiędzy 

dwoma układami pozwala na szybkie i wystarczająco dokładne przejście z układu kamery 

do układu obrabiarki.

Systemy wizyjne umożliwiają sterowanie maszynami technologicznymi poprzez wy-

znaczanie trajektorii ruchu narzędzia zarówno przed procesem, jak i w czasie rzeczywi-

stym. W pierwszym przypadku dokonana zostaje akwizycja obrazu bezpośrednio przed 

procesem obróbczym. Wyznaczony cykl sterowania zostaje uruchomiony po wykona-

niu obliczeń i ewentualnej akceptacji przez technika nadzorującego. Systemy czasu 

rzeczywistego są bardziej wymagające pod kątem komponentów obliczeniowych, po-

nieważ cykl obliczeniowy dla każdego obrazu musi być zazwyczaj mniejszy niż interwał 

sterujący obrabiarki. Niewątpliwą zaletą sterowania wspomaganego systemem wizyj-

nym jest podwyższenie wydajności związane z automatycznym dostosowywaniem tra-

jektorii narzędzia do niewłaściwie umieszczonych elementów obrabianych. W konwen-

cjonalnych systemach odpowiedzialność za prawidłowe umiejscowienie przedmiotu 

w polu obróbczym spoczywa na techniku. Dzięki systemom wizyjnym zminimalizowany 

zostaje udział błędów ludzkich, co zmniejsza liczbę odrzutów technologicznych i niwe-

luje przestoje w produkcji. Dzięki algorytmom, np. takim, które dostosowują trajekto-

rię biegu narzędzia do faktycznego, a nie zaprogramowanego kształtu elementu obra-

bianego, możliwe jest odciążenie wymogów jakościowych na wcześniejszych etapach 

produkcji. Sprawia to, że system wizyjny może umożliwić redukcję kosztów produkcji 

w ujęciu całościowym.

Przykładem dobrze ukazującym takie zalety może być system spawania wymienni-

ków ciepła złożonych z par blach aluminiowych zestawionych w pakiety. Blachy spa-

wane są na krawędziach laserem włóknowym wysokiej mocy. W konwencjonalnym 

podejściu produkcyjnym poszczególne pary blach musiały być pozycjonowane z do-

kładnością na poziomie pozwalającym poprawne wykonanie spoiny. Dokładność ta 

w tym przypadku powinna wynosić ok. 0,01 mm. Z punktu widzenia technologicznego, 
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wymaga to podwyższonej jakości na wcześniejszych etapach produkcyjnych, zwłasz-

cza że błędy wykonania poszczególnych blach są spiętrzane w wyniku zestawiania par 

blach w pakietach. W efekcie dokładność wytwarzania na etapie wcześniejszym, tylko 

ze względów technologicznych właściwych dla obróbki laserowej musi cechować się 

wyjątkowo małym polem tolerancji, osiągającym znacznie mniej niż 0,01 mm. Jeśli jed-

nak do detekcji położenia krawędzi blach wykorzystamy system wizyjny skalibrowany 

z obrabiarką, możemy znacznie zmniejszyć wymogi jakościowe w maszynach technolo-

gicznych na wcześniejszym etapie. 

Odpowiednio dobrany system optyczny pozwala na dokładność detekcji pozycji 

o wystarczającej dla procesu dokładności. W efekcie oprócz znacznej zmiany kosztów 

produkcji, uzyskujemy większą dokładność, czyli jakość produkcji, a także minimaliza-

cję odrzutów technologicznych.

4. Precyzja

Dokładność detekcji to kolejny aspekt przemawiający na korzyść systemów wizyjnej 

analizy jakości i sterowania. Przemysł maszynowy, a zwłaszcza motoryzacyjny, stawia 

wysokie wymagania jakościowe i wymiarowe w trakcie procesu produkcyjnego. Bardzo 

często brak doświadczenia w dziedzinie systemów wizyjnych i nieznajomość poziomu 

dokładności detekcji przekreśla ich zaistnienie w wielu fabrykach w Polsce. Możliwości 

precyzyjnego rozpoznawania krawędzi obiektów na obrazie, co jest podstawową funk-

cją w przypadku wielu zastosowań, są znacznie większe niż te, oferowane przez inne 

automatyczne systemy kontrolujące produkcję. Dokładność tę dobitnie ukazuje przed-

stawiony poniżej przykład. 

Dokładność detekcji położenia definiuje odległość kamery, rozdzielczość sensora 

oraz zastosowany obiektyw. Wyróżnić można dwa główne rodzaje detekcji krawędzi, de-

tekcję zwykłą progową oraz zwykłą subpikselową. Dokładność subpikselowa jest metodą 

matematycznej interpolacji, czyli wyznaczenia wartości wirtualnych pikseli pomiędzy 

pikselami rzeczywistymi na podstawie ich zmienności jasności w celu zwiększenia do-

kładności wykrycia krawędzi. Zwiększenie dokładności w tej metodzie może być 5-krotne, 

a w niektórych przypadkach nawet 10-krotne [1].

Przyjmując warunki brzegowe dla typowego zadania technologicznego, można za-

łożyć, że wymagana jest obserwacja i detekcja krawędzi wału w czasie produkcji. Wał 

ma średnicę ok. 100 mm, przyjęte zostaje pole widzenia kamery na poziomie 150 mm. 

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele kamer, najczęściej jednak mają one ustandary-

zowany rozmiar matrycy wyrażany w pikselach. Są to często matryce kwadratowe o wy-

miarze 800, 1024, 1280 i 1600 pikseli. Dla zadanego okna widzenia uzyskujemy wyniki 

dokładności detekcji jak w tabeli 1, przedstawionej na następnej stronie.
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Tab. 1. Zdolność rozdzielcza wybranych kamer

Rozdzielczość kamery [pix] 800 1024 1280 1600

Pole widzenia [mm] 150 150 150 150

Pix/mm 5,33 6,83 8,53 10,67

Dokładność przy detekcji progowej zwykłej 
[mm] 0,19 0,15 0,12 0,09

Dokładność przy detekcji progowej 
subpikselowej [mm] 0,04 0,03 0,02 0,02

Dokładność przy detekcji progowej 
subpikselowej [um] 37,50 29,30 23,44 18,75

W powyższej tabeli można zauważyć, że sam podział pola obserwacyjnego na piksele 

i detekcja progowa zwykła umożliwiają rozróżnienie krawędzi z dokładnością do 0,09 mm 

dla rozdzielczości 1600 pikseli. Zastosowanie dodatkowych algorytmów detekcji subpik-

selowej pozwala na detekcje krawędzi do 18 μ. Łączny czas trwania algorytmu akwizycji 

obrazu i jego przetwarzania można zmieścić w czasie poniżej 100 ms. Sprawia to, że syste-

my analizy wizyjnej są szybkie, dokładne i jednocześnie względnie tanie.

Kamery polowe to główna rodzina kamer, istnieje jednak całkiem odmienna gałąź, 

która pozwala jeszcze bardziej zwiększyć dokładność detekcji. Są to kamery liniowe. Ka-

mery liniowe nie posiadają dwuwymiarowej macierzy pikseli, a jedynie jeden ich rząd. 

Rząd ten bardzo często zestawia ze sobą znacznie większą liczbę pikseli, przekraczającą 

nawet 10 tys. Obraz dwuwymiarowy osiągany jest w wyniku posuwu kamery lub obiektu 

w polu kamery. Znając prędkość posuwu, możliwe jest zobrazowanie pola kamerą linio-

wą. Dla powyższego przykładu kamera z liczbą pikseli 10 tys., pozwala na detekcję krawę-

dzi z dokładnością rzędu 3 μ dla detekcji subpikselowej. Oczywiście przetwarzanie takie-

go sygnału trwa dłużej niż w mniejszych rozdzielczościach i czas ten może dochodzić do 

ok. 5 s, w zależności od zastosowanego komputera obliczeniowego.

5. Systemy wizyjne a górnictwo

Systemy analizy wizyjnej znajdują coraz szersze zastosowanie i wykraczają poza dzie-

dziny technologiczne. Coraz częściej można usłyszeć o systemach wizyjnych wspomaga-

jących pilotów samolotów czy analizujących bezpieczeństwo na drodze w trakcie jazdy 

samochodem, zaś na szczególną uwagę zasługują systemy wizyjne w przemyśle wydo-

bywczym i hutnictwie. W tych dwóch dziedzinach zapisy kamer przyczyniają się do reali-

zacji nawet bardziej odpowiedzialnych zadań niż w jakimkolwiek innym sektorze. Szcze-

gólną pozycję zyskały systemy ostrzegania pracownika lub detekcji obecności człowieka 

w strefie niebezpiecznej. Dzisiejsze algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalają na
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śledzenie ludzkiej sylwetki lub sygnatury termicznej w polu widzenia kamery. Dzięki 

temu możliwe jest określenie, czy człowiek znajduje się w strefie niebezpiecznej lub czy 

za chwilę do niej wejdzie. Dodatkowe algorytmy wykrywające obecność obiektów zagra-

żających życiu człowieka mogą ostrzegać pracownika lub też wstrzymać pracę maszyny, 

zanim wystąpi sytuacja niebezpieczna.

W przetwórstwie materiału wydobywanego trudno znaleźć tak wszechstronne i od-

powiadające na potrzeby tej gałęzi przemysłu systemy detekcji cech jak systemy wi-

zyjne. Dzięki systemom wizyjnym możliwe jest np. sprawdzenie stanu zróżnicowania 

urobku, oszacowanie składu na podstawie analizy spektralnej i rozmiaru frakcji w ma-

teriale, a także wykrycie rodzaju materiału w ścianie skalnej. Systemy wizyjne wspo-

magane laserem umożliwiają pomiar kształtu skały, frakcji w urobku, a także w zasto-

sowaniach hutniczych pozwalają zmierzyć z dużą dokładnością gabaryty kęsów, blach 

i innych półproduktów, nawet wówczas gdy są one rozgrzane do wysokich temperatur. 

Dzięki możliwości śledzenia obiektów w trójwymiarowej przestrzeni i kalibracji układu 

kamery z systemem wydobywczym, możliwa jest robotyzacja wydobycia poprzez im-

plementację algorytmów sterujących. 

Konkluzją płynącą z powyższego artykułu jest wniosek, iż systemy wizyjne są coraz 

szerzej stosowane w wielu dziedzinach technologicznych i dzieje się tak głównie dla-

tego, że są one elastyczne i pozwalają na zwiększenie wydajności produkcyjnej. Imple-

mentacja układu wizyjnego może przynieść wysokie korzyści ekonomiczne i podnieść 

efektywność kontroli jakości w zakładzie technologicznym. Obecnie inwestowanie 

w nowe technologie i rozwiązania jest gwarantem stabilności działalności zakładu wy-

twórczego w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku zbytu. Z tego powodu 

w wielu zakładach wytwórczych na całym świecie standardowe urządzenia pomiarowe 

wypierane są przez kamery.
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2.  Redaktor statystyczny dokonuje oceny poprawności prowadzonych przez autorów 

metod statystycznych. 

3.  Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklaracji, że zgło-

szony artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych czasopismach.

4.  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych. Teksty są 

adiustowane i autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor.

5.  Autorzy otrzymują bezpłatny egzemplarz czasopisma.
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6.  Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację tekstu oraz wyrażają zgodę na 

nieodpłatne udostępnienie tekstu w całości wszystkim zainteresowanym na wszel-

kich polach eksploatacji (w tym online). Przesłanie opracowania do redakcji jest 

równoczesnym przekazaniem praw do jego publikacji. 

Procedura recenzowania „Zeszytów Naukowych UJW. Studia z Nauk Technicznych” 

1.  Do oceny każdego kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych UJW. Studia z Nauk 

Technicznych” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza 

jednostki. 

2.  W przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afilio-

wany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy. 

3.  Redakcja zapewnia warunki recenzowania, dzięki którym autorzy i recenzenci nie zna-

ją swojej tożsamości (tzw. double-blind review proces). 

4.  W innych sytuacjach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konflik-

tu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a au-

torem: 

a)  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), 

b)  relacje podległości zawodowej, 

c)  bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat. 

5.  Recenzja zawsze ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do do-

puszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. 

6.  Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości 

w każdym numerze czasopisma. 

7.  Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów są ujawniane. Raz w roku czasopi-

smo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących na stronie 

internetowej Wydawnictwa UJW oraz na łamach „Zeszytów Naukowych UJW. Studia 

z Nauk Technicznych”.
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Procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pew-

ność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty 

swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali 

z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów 

redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do po-

wstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie 

tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Z ghostwriting mamy do czynienia, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie pu-

blikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jej roli 

w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział 

osoby w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo tego 

jest ona autorem/współautorem publikacji. 

1.  Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych auto-

rów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji 

kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy 

przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgła-

szający manuskrypt.

2.  Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej będę 

demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje 

zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów nauko-

wych itp.).

3.  Redakcja prosi autorów publikacji o informacje dotyczące źródeł finansowania pu-

blikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmio-

tów (financial disclosure).

4.  Redakcja dokumentuje wszystkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza ła-

mania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

5.  Po akceptacji tekstu przez Komitet Redakcyjny czasopisma Autor zostanie po-

proszony o złożenie deklaracji dotyczącej oryginalności i rzetelności publikacji 

naukowej.
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Instytucją finansującą wydanie rocznika jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul. Skalnikow 6b, 59-101 Polkowice

wydawnictwo@ujw.pl

Wszystkie artykuły zostały przesłane/zaakceptowane w II kwartale 2016 r.
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