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Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelników trzeci zeszyt naukowy DWSPiT w Polkowicach, poświęcony wy-

branym zagadnieniom z zakresu nauk technicznych. Jest to kolejny krok na drodze do wypra-

cowania akademickiej pozycji polkowickiej Uczelni. Różnorodność zawartej tematyki w tym 

zeszycie, autorów zarówno z Uczelni, jak i spoza niej, pozwala spojrzeć, w jaki sposób spo-

strzega się w dzisiejszych czasach wykorzystanie nowoczesnych narzędzi softwarowych, jak 

też programowych.

Na zawartość zeszytu składa się 10 artykułów dotyczących różnego wykorzystania tych 

narzędzi. Marek Chodnicki, Marek Jażdzewski, Łukasz Kulwicki, Dawid Ławreszuk, Anna A. Pa-

nasiuk-Chodnicka w artykule Innowacyjny autonomiczny pojazd podwodny do badania stanu 

środowiska w warunkach trudnych, pokazują wykorzystanie autonomicznych pojazdów pod-

wodnych (AUV) do ciągłej rejestracji podstawowych parametrów środowiskowych w morskich 

regionach polarnych. Opracowanie stanowi podsumowanie i opis istniejących rozwiązań dla 

AUV, ich zastosowania oraz budowy siłowników i nadajników. Na podstawie stanu aktualnej 

wiedzy nowo projektowany pojazd wyposażony zostanie w innowacyjne rozwiązania. Pod-

wodny robot jest dedykowany do pracy w trudnych warunkach środowiskowych wymagają-

cych odporności na wysokie ciśnienie, niskie temperatury i silne prądy, które są typowe dla 

regionów polarnych.

Julian Vasilev w artykule Analitical applications in logistics przedstawia kilka przykładów 

zastosowania niestandardowych raportów w studium przypadku dotyczącym logistyki. Ce-

lem artykułu jest analiza teoretycznych koncepcji w dziedzinie aplikacji analitycznych. Autor 

proponuje nowe rozwiązania w zakresie zarządzania logistycznego. 

Krzysztof Jamroziak, Wiesław Jarguliński, Stanisław Piesiak przedstawiają metodę anali-

tyczną pozwalającą oszacować wzrost wytrzymałości zmęczeniowej w zależności od siły od-

działywania elektrycznej warstwy podwójnej (EWP). W drugim artykule opisują zjawisko prze-

nikania wodoru przez powierzchnię metalowej konstrukcji obciążonej, cyklicznie znajdującej 

się w realnych warunkach atmosferycznych przy temperaturze od -40o do +50o. Czynnikiem 

warunkującymi istnienie reakcji katalitycznej, w czasie której para wodna ulega dysocjacji na 

wodór i tlen, jest wodór. Przenika on do wnętrzna metalu, a tlen tworzy związki powierzchnio-

we. Jednym ze sposobów ochrony przed wnikaniem wodoru z pary wodnej jest nanoszenie po-

włok ochronnych z tworzyw sztucznych. Opisano niektóre procedury pozwalające zapobiegać 

wnikaniu wodoru do konstrukcji metalowej.

Luminita Şerbǎnescu, Consuela Necşulescu w artykule Implementation of e-learning plat-

form and the determination the effectiveness of multimedia technologies teaching and learning 

by applying przedstawiły rozwiązania dotyczące poprawy i wzrostu efektywności zarządzania 

działalności studentów podczas zajęć z użyciem narzędzi internetowych. Za pomocą tych rozwią-

zań studenci mogą mieć zawsze i wszędzie swobodny dostęp do informacji, takich jak: wykłady,



wirtualne materiały laboratoryjne, opisy badań oraz statystyki. W eksperymencie naukowym

zastosowano techniki grup równoległych. Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezę 

o pozytywnym wpływie realizacji kursów multimedialnych w procesie nauczania grup ekspe-

rymentalnych i efektywności stosowanych metod.

Władimir Dragajew dokonuje oceny zgodności przesyłania danych na różne odległości, 

określając zarówno wpływ prędkości przesyłu danych, jak i wpływ środowiska. 

Zaprojektowane urządzenie może znaleźć swoje zastosowanie w telemetrii i automatyce 

oraz w pozostałych dziedzinach, gdzie transmisja przewodowa jest niemożliwa, a ilość przesy-

łanych danych jest niewielka. 

Grzegorz Jastrzębski przedstawia kilka prób wyliczenia rozkładu Fermiego-Diraca na pod-

stawie definicji zespołu kanonicznego. Rozpatruje prosty model kwantowy, do którego roz-

wiązania zastosowano metody kombinatoryczne, metodę Monte-Carlo i jej modyfikację zwa-

ną metodą Metropolisa. 

Zdzisław Pólkowski oraz Relia-Elena Maria w artykule E-auctions in Selected Countries 

przedstawiają definicje, klasyfikacje oraz zasady dotyczące systemów aukcyjnych. Celem pra-

cy jest analiza aktualnego stanu wykorzystania aukcji elektronicznej do kupna i sprzedaży sa-

mochodów w wybranych krajach europejskich. W badaniach wykorzystano portal Aleksa, aby 

oszacować popularność wymienionych systemów.

Zdzisław Pólkowski, Mirosław Moroz, Costel-Cosmin Nicu i Iulian-Dorin-Dumitru Pavel 

w artykule The Transformation of Logistics Into E-logistics with the Example of Electronic 

Freight Exchange wyjaśniają różnice między logistyką i e-logistyką. Prezentują aspekty i zało-

żenia dotyczące e-logistyki. Ponadto zdefiniowali pojęcia oraz przedstawili badania dotyczące 

aktualnej sytuacji w zakresie wykorzystania systemów e-logistyki na przykładzie Elektronicz-

nej Giełdy Towarowej (EGT) w biznesie.

Stanisław Piesiak

Polkowice, 12 listopada 2014 r.
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Innowacyjny autonomiczny pojazd podwodny 

do badania stanu środowiska w warunkach trudnych

Streszczenie: Na podstawie rzeczywistej, aktualnej wiedzy w temacie rozwoju robotów podwod-
nych został zaprojektowany nowy pojazd wyposażony w innowacyjne rozwiązania. Autonomiczny 
robot podwodny dedykowany jest do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, wymagają-
cych odporności na wysokie ciśnienie, niskie temperatury i silne prądy, które są typowe dla regionów 
polarnych. W pracy opisano charakterystykę docelowego rejonu, w którym ma być używany robot 
podwodny, tj. Zatokę Admiralicji w rejonie Archipelagu Szetlandów Południowych. Istotnym aspek-
tem pracy był także dobór odpowiedniego systemu sterowania, który będzie zdolny przeprowadzić 
pojazd przez trudne i wymagające warunki stawiane przez środowisko zewnętrzne. Kolejnym ele-
mentem projektu jest ocena istniejących systemów nawigacji. Ostatnią częścią jest opracowanie 
kształtu robota, odpowiedniego do warunków otoczenia z uwzględnieniem możliwości zamonto-
wania dodatkowych urządzeń mechanicznych, elektrycznych i pomiarowych, odpowiedzialnych za 
wykonywanie powierzonych zadań podczas misji robota.

Słowa kluczowe: autonomiczny pojazd podwodny, nawigacja, sterowanie, Zatoka Admiralicji, An-
tarktyka.

Innovative autonomous underwater vehicle for research the environment in harsh condition
Summary: The use of Autonomic Underwater Vehicles (AUV) continuously recording the basic envi-
ronmental parameters in marine polar regions are extremely difficult. This study provides a sum-
mary and a description of the existing solutions for the AUV, their use, construction, actuators and 
transmitters. Based on the actual knowledge a new vehicle equipped with innovative solutions and 
components was designed. The underwater robot is dedicated to be working in harsh environmen-
tal conditions requiring resistance to high pressure, low temperatures and strong currents, which 
are typical for the polar regions. The first stage of the design process consist of selection miniature 
sensors, vision systems to collect information about the environment. The next step was to develop 
a method for processing and storing data from the measurements. There has been elaborated a spe-
cial communication and data transfer for this system. An important aspect of this design is a proprie-
tary control system, which includes selecting an appropriate drive with the control program Marek 

„Zeszyty Naukowe DWSPiT.
Studia z Nauk Technicznych"
2014 (3), s. 7–16.
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Chodnicki, Marek Jażdzewski, Łukasz Kulwicki, Dawid Ławreszuk, Anna A. Panasiuk-Chodnicka 8 ac-
cording to the external conditions. Another part of the research was the review of the existing navi-
gation systems and subsequently implementation to the designed vehicle. Then, the power system 
with automatic charging was elaborated, which is possible to use natural energy sources. The last 
part was to design the shape of the mobile robot, taking into account the environmental conditions 
and the possibility of mechanical and electronic devices to be installed.

Keywords: autonomous underwater vehicle, navigation, control system, Admiralty Bay, Antarctica.

 1. Wstęp

Korzystanie z autonomicznych pojazdów podwodnych (AUV) do ciągłej rejestracji podsta-

wowych parametrów środowiskowych w morskich regionach polarnych jest niezwykle 

trudne. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie i opis istniejących rozwiązań dla 

AUV, ich zastosowania oraz budowy siłowników i nadajników. Na podstawie stanu ak-

tualnej wiedzy nowo projektowany pojazd wyposażony zostanie w innowacyjne rozwią-

zania. Podwodny robot jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach środowisko-

wych wymagających odporności na wysokie ciśnienie, niskie temperatury i silne prądy, 

które są typowe dla regionów polarnych.

Pierwszy etap procesu projektowania to dobór miniaturowych czujników, systemów 

wizyjnych, po to aby zebrać informacje na temat środowiska. Kolejny krok to opraco-

wanie metody przetwarzania i przechowywania danych z pomiarów. Został opracowa-

ny specjalny system komunikacji i transferu danych dla tego systemu. Istotnym aspek-

tem tej konstrukcji jest system sterowania, który zależnie od warunków zewnętrznych 

kontroluje napęd za pomocą utworzonego oprogramowania. Kolejna część badania to 

ocena istniejących systemów nawigacji, a następnie wdrożenie ich do projektowanego 

pojazdu. Został ponadto opracowany układ zasilania z automatycznym ładowaniem, do 

którego można użyć naturalnych źródeł energii. Ostatnią częścią projektu jest opracowa-

nie kształtu ruchomego robota z uwzględnieniem warunków otoczenia oraz możliwości 

przyłączenia urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

 2.  Charakterystyka środowiska badań na przykładzie 
Zatoki Admiralicji

Należy sądzić, że najważniejszą cechą obu rejonów polarnych, Arktyki i Antarktyki, są skraj-

ne warunki środowiskowe oraz wyraźne zmiany sezonowe pokrywy lodowej, intensywno-

ści światła słonecznego i w rezultacie produkcji pierwotnej [3].

Zatoka Admiralicji (rys. 1) jest jedną z największych zatok w rejonie Archipelagu Szetlan-

dów Południowych [7]. Powierzchnia Zatoki wynosi 122,08 km², a maksymalna głębokość

to 530 m, natomiast jej średnia głębokość to 201,7 m. Specyficzny charakter Zatoki Admi-

ralicji, w tym jej fiordowy charakter i ukształtowanie dna, wpływa w znacznym stopniu 

na cyrkulację mas wodnych w niej występujących. Prądy wiatrowe i pływy występujące
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na obszarze Zatoki Admiralicji powodują ciągły ruch jej mas wodnych. Cyrkulacja wód 

w Zatoce jest w głównej mierze indukowana przez wpływ mas wodnych z Cieśniny Brans-

fielda po jej zachodniej stronie, które ścielą się tuż przy dnie, i ich wpływ w warstwie po-

wierzchniowej wzdłuż wschodniego wybrzeża Zatoki. Dynamika ruchu wód w Zatoce jest 

w znacznej mierze kształtowana przez zjawiska pływowe. Prędkości, jakie osiągają pływy 

w tym obszarze, wahają się od 0,5 do 1,5 m/s. Amplituda pływów wynosi nawet 2 m, ale 

niekiedy dochodzi do prawie 3 m podczas całej doby. 

Rys. 1. Batymetria Zatoki Admiralicji
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Średnia prędkość prądów powierzchniowych mieści się w granicach od 0,1–0,3 m/s 

do 0,3–0,5 m/s. W głębszych warstwach wody może nawet osiągnąć wartość do 1,5 m/s. 

Podczas antarktycznego lata najpłytsze warstwy wody znajdujące się tuż przy brzegu 

mogą nagrzać się do 5,3°C, a w zbiornikach podpływowych nawet do 12°C. Na styku wody 

z lodowcami i w mniejszych zatoczkach temperatura wód jest zawsze ujemna i wynosi 

średnio około -1,6°C. Zasolenie wody w Zatoce nie jest stałe. W zależności od głębokości 

wartość ta wzrasta. Zatoka Admiralicji jest specyficznym miejscem, jeśli chodzi o warun-

ki hydrometeorologiczne. Pomimo że znajduje się bardzo blisko kontynentu Antarktydy, 

ostatni raz Zatoka cała zamarzła w 1998 roku i stan ten trwał łącznie kilka tygodni. Zwy-

kle przez cały rok Zatoka jest pod wpływem jedynie okresowego paku lodowego. Główne 

formy lodowe występujące w tym rejonie to: góry lodowe, odłamy lodowe oraz odłamki 

lodowe. Pod wpływem prądów wodnych do Zatoki wpływają wzdłuż wschodniego jej wy-

brzeża odłamy oraz odłamki gór lodowych z rejonu Cieśniny Bransfielda [2, 6].

 3. Autonomiczny pojazd podwodny

Autonomiczny pojazd podwodny – AUV (z ang. Autonomus Underwater Vehicle) jest urzą-

dzeniem poruszającym się pod wodą dzięki własnemu napędowi, którym zazwyczaj jest 

pędnik strumieniowy zasilany energią elektryczną. Roboty tego typu sterowane są bez in-

gerencji operatora oraz mają zdolność poruszania się w każdym kierunku. Wykorzystuje 

się je w celach naukowych, badawczych, militarnych oraz przemysłowych. 

Podstawowymi elementami wykonawczymi robotów podwodnych są różnego rodzaju 

czujniki przymocowane do ich obudowy, które w zaprogramowany sposób, samodzielnie do-

konują pomiarów z możliwie największą dokładnością i odpowiednim czasem próbkowania. 

Dane zbierane podczas pomiarów są gromadzone, a następnie przetwarzane i mogą być wysy-

łane do stacji bazowej. Sterowanie AUV polega na wcześniejszym zaprogramowaniu mikrokon-

trolera, czyli doborze odpowiedniego algorytmu, który odpowiada za poruszanie się pojazdu 

w określony sposób po wyznaczonym akwenie wodnym. Pojazdy podwodne programuje się 

tak, aby zanurzały się maksymalnie do danej głębokości, ponieważ w zależności od konstrukcji 

roboty tego typu mają ograniczoną wytrzymałość. Takie rozwiązanie zabezpiecza przed ewen-

tualnym uszkodzeniem wywołanym działaniem dużych ciśnień występujących pod wodą.

W zależności od rozwiązania, głównym źródłem energii w tego typu urządzeniach 

są akumulatory, które dostarczają potrzebną moc do działania wszystkim elementom 

będącym wyposażeniem robotów. Wzrost ilości urządzeń skraca żywotność baterii, dla-

tego ważne jest dobranie czujników, napędu oraz innych komponentów o jak najmniej-

szym poborze energii. Standardowy autonomiczny pojazd podwodny może poruszać się 

z prędkością od 0,5 do 2,5 m/s i działać od 8 do 50 godzin, bez konieczności ładowania aku-

mulatora. Wzrost prędkości poruszania się skraca żywotność baterii, a tym samym zasięg, 

jaki może osiągnąć robot, dlatego optymalną prędkością, jaką się stosuje, jest 1,5 m/s [9].
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Ważne elementy wyposażenia to także: system komunikacji oraz system nawigacji, 

które w pojazdach podwodnych rozwiązane mogą być na trzy sposoby. Pierwszym z nich 

jest komunikacja drogą satelitarną, drugi sposób to użycie drogi radiowej (tylko nad po-

wierzchnią wody), a trzecia metoda to wykorzystanie fal akustycznych. Systemy te po-

zwalają na ciągłe monitorowanie oraz lokalizowanie urządzenia w każdych warunkach.

 4. Struktura systemu sterowania

Projektowany system sterowania składa się z trzech regulatorów PID dedykowanych po 

jednym dla każdego stopnia swobody. Na podstawie danych uzyskanych z pakietu czujni-

ków każdy regulator steruje przypisanym napędem, wpływając na ruch pojazdu. 

Struktura systemu sterowania została przedstawiona na rysunku 2. Podobnie jak trój-

warstwowy program, zorganizowana jest także struktura oprogramowania (rys. 3).

      Rys 2. Struktura systemu sterowania

Kontroler PID ruchu
postępowego
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Rys. 3. Struktura programu sterującego 
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Warstwa planowania: Górna warstwa programu pełni funkcję głównego obszaru działań. 

Na tym poziomie przetwarzane są wyznaczone zadania, nawigacja oraz rozpoznawanie 

przeszkód.

Warstwa sterowania: Funkcje sterujące i algorytmy śledzące są implementowane na 

poziomie manewrowania. Poziom ten uzyskuje informacje z warstwy wykonawczej 

oraz zapewnia instrukcje dla silników i serwomechanizmów.

Warstwa wykonawcza: Warstwa ta jest odpowiedzialna za komunikację między osprzę-

tem pojazdu, składającym się z czujników oraz napędów. Czujniki są wykorzystywane 

przez kontrolery wyższej warstwy i przez pozostałe elementy architektury programu.

Główny program: Moduł ten zawiera cele misji oraz odpowiada za nawigację. W tej war-

stwie zaimplementowane jest przetwarzanie obrazu, rozpoznawanie przeszkód oraz 

mapowanie przestrzeni. Polecenia nawigacyjne są przekazywane bezpośrednio do kla-

sy manewrowanie.

Manewrowanie: Moduł ten zawiera regulatory PID oraz niektóre podstawowe funkcje do 

sterowania pojazdem.

Silniki: Moduł ten jest odpowiedzialny za zapewnienie kierunku oraz mocy ciągu silni-

ków. Tempo jego zmiany jest ograniczone w celu ochrony silników oraz zmniejszenia 

skoków prądu.

Serwa: Moduł ten jest odpowiedzialny za zmiany kierunku płynięcia poprzez kontrolowa-

nie podwójnego steru rufowego.

Czujniki sygnalizacji położenia: Moduł ten zapewnia informacje o odległości z różnych 

czujników sygnalizacji położenia zamontowanych w pojeździe. Z pomocą algorytmu 

zmienia odczyt A/C na wartość odległości.

Akcelerometr: Moduł ten zarządza komunikacją z akcelerometrem, który jest podłączony 

poprzez port szeregowy. Tłumaczy także dane w kodzie ASCII pochodzące z akcelero-

metru na wartości INT. 

Kompas: Moduł kompasu zapewnia dane o kierunku od 0 do 360 stopni oraz oblicza pręd-

kość obrotową pojazdu (w stopniach na sekundę).

Czujnik głębokości: Moduł głębokości zamienia wartości A/C z kanału czujnika głębokości 

za pomocą specjalnego algorytmu na wartość głębokości.

 5. System komunikacji i nawigacji

Mimo że pojazd podwodny jest w pełni autonomiczny, wymagana jest możliwość komuni-

kacji pomiędzy robotem a statkiem lub stacją naziemną, w której przebywają osoby odpo-

wiedzialne za przebieg zadania. 

Komunikacja jest potrzebna do załadowania nowego programu (misji), przesłania ze-

branych danych, diagnostyki robota i urządzeń pokładowych itp. Gdy robot pozostaje pod 

wodą, praktycznie jedynym możliwym do wykorzystania rozwiązaniem jest komunikacja
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za pomocą fal akustycznych, czyli telemetrii akustycznej. W tym celu proponuje się uży-

cie hydrofonów. Rozchodzenie się fal dźwiękowych pod wodą – komunikacja podwodna 

– opiera się na trzech głównych czynnikach, którymi są tłumienia, zależne od częstotliwo-

ści sygnału, rozchodzenie się fali w różnych kierunkach oraz niska prędkość dźwięku nie-

przekraczająca 1500 m/s [8]. Komunikacja za pomocą telemetrii akustycznej jest jednym 

z najtrudniejszych znanych sposobów komunikacji, co jest spowodowane bardzo ograni-

czoną przepustowością oraz koniecznością używania niskich częstotliwości, w których 

daje najlepsze rezultaty.

Jednym z najważniejszych systemów znajdujących się w robocie AUV jest system na-

wigacji. Lokalizacja robotów znajdujących się pod wodą opiera się głównie na przelicze-

niach położenia absolutnego, z uwzględnieniem dużego wpływu błędów. W celu rozwią-

zania tego problemu stosuje się hybrydowy system nawigacji, składający się z systemu 

inercjalnego INS (z ang. Inertial Navigation System) oraz odczytu prędkości ruchu robota, 

stosowanego w celu dokładniejszego określenia jego przemieszczeń. Zastosowanie na-

wigacji hybrydowej daje 100% mobilności dla robota, pozwalając na używanie go w do-

wolnych akwenach, przemieszczanie się pomiędzy akwenami, zmiany trajektorii ruchu 

nawet w czasie trwania misji. 

System nawigacji hybrydowej, czyli INS + odczyt aktualnej prędkości, składa się 

z trzech akcelerometrów, trzech żyroskopów oraz modułu obliczającego [4]. Główna 

zasada działania INS to obliczanie, dzięki czujnikom, kolejnych „kroków” robota i doda-

wanie ich do położenia absolutnego. Z uwagi na trudne środowisko kolejne położenia 

obarczone będą błędami, których nie sposób wyeliminować. W celu minimalizacji tego 

problemu robot co jakiś czas powinien się wynurzać i ustalić swoją bieżącą pozycję, która 

zostaje wysłana do systemu nadzorującego przebieg zadania. Wielkość błędów położenia 

oraz nawigacji można opisać specjalnym wzorem (1), w którego skład wchodzą wszelkie 

możliwe do określenia sumy błędów. Błąd położenia robota zdeterminowany jest chwi-

lowym położeniem geograficznym, zaś błąd nawigacji związany jest z precyzją systemu 

nawigacyjnego:

B = √ερ
2  

+ (Dinϕ0)
2
 + (Dinϕ

DΙ)
2  

+ (DδV0)
2 

+ (DδVΑ)2 
 (1)

gdzie:

B – błąd całkowity,

ερ   – błąd pozycji początkowej,

δVΑ – błąd prędkości wzdłuż drogi,

ϕ0 – początkowy błąd kierunku,

δV0 – błąd prędkości w poprzek drogi,

ϕ
DΙ – niewspółosiowość czujnika,

D – precyzja systemu nawigacyjnego.
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Istnieje wiele metod zmniejszających propagację błędów. W projekcie proponuje się 

zastosowanie filtru Kalmana [5]. Filtr Kalmana używany jest w nawigacji w celu filtrowa-

nia szumów, które wpływają na zakłócenia w pozycjonowaniu robota. Zastosowanie filtra 

pozwala na znaczne zredukowanie błędów, wynikających z dryfu pojazdu podwodnego, 

lub innych zakłóceń wpływających na jego ruch. Jest to powszechnie stosowana metoda, 

pozwalająca na znaczną poprawę jakości otrzymywanych i przetwarzanych danych.

 6. Projekt autonomicznego robota podwodnego

Podczas projektowania robota podwodnego zwrócono szczególną uwagę na trudne wa-

runki, w których robot ma pracować. Najważniejsze jest zagwarantowanie bardzo wy-

sokiej szczelności, aby elementy elektroniczne znajdujące się wewnątrz niego chronić 

przed uszkodzeniem. 

Ważne jest również nadanie odpowiedniego kształtu – najlepiej opływowego – redu-

kującego straty energii podczas poruszania się, spowodowane oporami przepływu. Do-

brze dobrany kształt robota podwodnego może zarówno znacznie wydłużyć czas pracy, 

jak i wzmocnić jego konstrukcję odporną na wysokie ciśnienia. Równomierne rozłożenie 

ciężaru wszystkich urządzeń ważne jest po to, żeby nie utracić stateczności. Istotnym 

elementem przy projektowaniu jest także prawidłowy dobór oraz rozmieszczenie pędni-

ków, po to aby usprawnić i ułatwić sterowanie. Ostatnim aspektem jest dobór wszelkich 

czujników, systemu wizyjnego i innych modułów elektronicznych, które pełnią funkcję 

pomiarowo-badawczą podczas pracy pod wodą.

Materiałem konstrukcyjnym pojazdu podwodnego jest tworzywo sztuczne na bazie 

poliwęglanu, ze względu na dużą udarność i dobre właściwości mechaniczne. Dodatkowo 

materiał jest wzmacniany chemicznie, aby zapewnić ochronę przed utlenianiem i degra-

dacją światłem UV.

Kształt robota jest dość symetryczny, a ciężar równomiernie rozłożony. Środek ciężko-

ści znajduje się pośrodku, trochę poniżej linii środka masy – dzięki charakterystycznemu 

przymocowaniu środkowego pędnika.

Długość całkowita pojazdu osiąga około 865 mm, a średnica 150 mm. Po uwzględnie-

niu wszystkich elementów waga wynosi 15 kg. Cały pojazd przyjmuje wyporność dodat-

nią wynoszącą 14 l. Szacowana głębokość zanurzenia to maksymalnie 50 m. 

Na rysunku 4 pokazano projekt pojazdu przedstawiający kształt oraz rozmieszczenie 

wszystkich elementów.



Innowacyjny autonomiczny pojazd podwodny do badania stanu środowiska w warunkach trudnych

15

 7. Wnioski

Dzięki rozwojowi techniki pomiarowej nastąpiła znaczna automatyzacja procesu mo-

nitorowania środowiska wodnego. Pomiary przeprowadzane dotychczas w skompliko-

wanym procesie ręcznego pobierania próbek i ich analiza zostały zastąpione w wielu 

przypadkach poprzez umieszczenie elektronicznego systemu pomiarowego w danym 

środowisku. Wspomniany postęp technologiczny przyczynił się do popularyzacji robo-

tów pomiarowych, które wyposażone w niezależne źródła zasilania posiadają coraz to 

większą autonomię działania. Roboty takie mają szansę doskonale się sprawdzać w wa-

runkach trudnych, nieprzyjaznych człowiekowi. 

Do obszarów tych należą m.in. rejony polarne. Zapotrzebowanie instytucji naukowych, 

zajmujących się badaniami m.in. wód Antarktyki, było jedną z głównych przyczyn powsta-

nia projektu.

Rys. 4. Projekt autonomicznego robota podwodnego
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Analytical applications in logistics

Aplikacje analityczne w logistyce

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza teoretycznych koncepcji w dziedzinie aplikacji analitycz-
nych. Po analizie pojęć są omawiane poszczególne kwestie programowe. Aplikacje analityczne są 
stosowane w logistyce, aby pomóc menedżerom w podejmowaniu właściwych decyzji. W pracy 
przedstawiono kilka przykładów zastosowania niestandardowych raportów w studium przypadku 
logistyki. Te przykładowe raporty mogą być generowane w ramach każdego systemu ERP (Enterprise 
Resource Planning) oraz mogą być stosowane do monitorowania kluczowych wskaźników wydajno-
ści (KPI). Proponują nowe odkrycia w zakresie zarządzania logistycznego. Chodzi o monitoring sprze-
daży 1–2 przedmiotów. Na podstawie uzyskanych informacji przewidywana jest sprzedaż innych 
produktów. Omawiane są również zagadnienia dotyczące inwestycji w aplikacjach analitycznych.

Słowa kluczowe: aplikacje analityczne, logistyka, studium przypadku, aplikacje, zrównoważone kar-
ty wyników.

Summary: The purpose of this article is to analyze the theoretical concepts in the field of analytical
applications. After analyzing the concepts some software issues are discussed. Analytical applica-
tions are used in logistics to help managers to take correct decisions. The paper gives several exam-
ples of using custom reports in logistics case studies. These sample reports may be generated withi-
nany ERP (Enterprise Resource Planning) system and may be used for monitoring key performance
indicators (KPIs). A new finding in the logistics management is proposed. The idea is to monitor the
sales of 1-2 items. By using the gained information the sales of other products are predicted. Issues
concerning investments in analytical applications are discussed.

Keywords: analytical applications, logistics, case studies, software applications, balanced score-

cards.

 1. Introduction
The value of the information stored in corporate databases is determined by its impor-

tance for managers. By analogy of fixed assets, it has more value to management than 

to the operational reporting. The use of specialized information systems for customer 

service [such as ERP systems, marketing systems and CRM (Customer Relationship Man-

agement) systems] is associated with the use of corporate information. The orientation 

of the management view at a particular market or a product is associated with the use of 

historical sales data.

„Zeszyty Naukowe DWSPiT.
Studia z Nauk Technicznych"
2014 (3), s. 17–24.
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The search for approaches for costs reduction and revenue increasing excites manag-

ers for decades (Kaplan, R. and Norton, D., 2013a). The orientation of management may be 

focused to: (1) improvement of business processes, (2) a start-up of innovative processes, 

(3) the reorganization of the management process and (4) other innovative initiatives. 

The end result in most cases is intended branding market. Manufacturing managers usu-

ally try to offer products with reasonable price/quality ratio. Theories and concepts in 

different directions are aimed at achieving the coveted manager’s goal.A competitive

advantage is usually achieved through research and analysis of the current situation in 

a company. From the perspective of information technology, the manager in IT (Chief In-

formation Officer – CIO) may ask the following questions: 

A competitive advantage is usually achieved through research and analysis of the cur-

rent situation in a company. From the perspective of information technology, the man-

ager in IT (Chief Information Officer – CIO) may ask the following questions:

1) Does the currently used hardware meet the needs of the installed software on it?

2)  Do transaction applications (such as ERP systems) meet the needs of operational man-

agement?

3) Do analytical applications meet the needs of strategic and tactical management?

Observations in practice show that the existing hardware is appropriate for the installed 

ERP systems. ERP systems are mainly used for: (1) registering customers’ orders, (2) materi-

als requirements planning, (3) generating orders for suppliers and (4) calculation of costs.

 2. The essence of analytical tools and applications

Analytical tools are developed in the middle of specialized software. Pivot tables and 

OLAP (online analytical processing) reports are popular examples of analytical tools. Man-

agerial practice and case studies of their application exists. But a number of industries 

and real case studies remain unlit. Logistics managers usually keep secret of the experi-

ence acquired in the application of analytical tools. Successful analytical tools are the 

software products for tracking sales. Most of the web-based online sales systems provide 

analytical tools for monitoring (Anand Iyengar, Ketan Suri, 2012).

Analytical applications are used not only for sales tracking, but also for: (1) market 

segmentation, (2) assessing the customer value and (3) measuring the propensity for 

shopping. Analytical applications may be directed to assess the marketing of one or sev-

eral products. Nowadays, analytical applications are used to assess: (1) product quality, 

(2) quality of business processes, and (3) cost structure. In recent years, a technique called 

“drill-down” finds broad acceptance in analytical applications. For example, if a manager 

clicks on the total costs for the past month, he/she sees a breakdown (detailed informa-

tion) by types of expenditures. When selecting a certain type of expenditure, several di-

rections of the costs are shown (figure 1).
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Knowledge Management Systems (KMS) belong to analytical applications. The knowled-

ge management is interpreted as a specialized information system aimed at creating a 

knowledge base in the context of the logistics practice. As a popular example we can men-

tion the creation of a knowledge base for goods that are purchased together. The adapta-

tion of KMS in distribution logistics is known in websites, where it is written: “Customers 

who bought item X also bought items Y and Z”.

Table 1. Sales by items and stores for yesterday

Store/Item Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

Store 1 3

Store 2 1 10 6

Store 3 2 5

Store 4 8 4

Total 7

Looking at table 1 we may conclude that customers in store 1 buy items 1, 2 and 4. Cus-

tomers in store 2 buy items 1 and 2. Customers in store 2 may be offered item 4. This con-

clusion may be made by looking at the table or generated within a software product.

 
Total sum of 

costs 

Costs for 
materials 

Costs for 
services 

Depreciation 
costs 

Costs for basic 
materials 

Costs for 
additional 
materials 

Costs for fuels 

Costs for 
activity 1 

Costs for 
activity 2 

Figure 1.  Drill-down of costs
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Some analytical applications are used for recruitment of employees. There are soft-

ware applications that analyze submitted CVs (Curriculum Vitae0s) and classify candi-

dates. The application of such analysis software systems is limited because the skills of 

the candidates can be evaluated in another way (not through automated analysis of CVs) 

– for example through face-to-face discussion.

Another group of analytical applications are used for forecasting and budgeting. 

Managers focus on both future sales and cyclical fluctuations in demand and sales dy-

namics of key items in terms of forecasting. Monitoring sales of key products allows pre-

dicting sales of other items with a high degree of precision. The idea is to monitor the 

sales of 1–2 items. By using the gained information the sales of other products are pre-

dicted. This approach is innovative and it is broadly accepted among logistics managers 

(Vasilev, J., 2014, Evaluating…).

Another group of analytical applications are used to display costs by type of acti-

vity (activity based costing). Using analytical applications the management objectives 

are aimed at the added value (value based management). It is known that companies with 

good logistics withstand competition, i.e. their added value is appreciated by the other 

participants in the supply chain.

A specific aspect of the analytical applications is the Balanced Scorecards (BSC). 

Using the Balanced Scorecard (Kaplan, R. and Norton, D, 2013a) to measure the financial 

performance is a hit in the last 10 years. Most BSC focus on financial indicators (Niven, 

P., 2010). Some BSC (Vasilev, J. 2014, Creating…) are created for making customer profiles in 

credit institutions. 

Over the past two years BSC are used in practice mainly for measurement of non-

financial indicators such as customer experience, binge shopping, bullwhip effect and 

information transparency in the supply chain.

 3. Investments in analytical applications

Investments in analytical application are a usual practice for medium and big enterprises. 

The costs in analytical applications are connected with the expectations of managers for 

quick return of investments. Small and medium enterprises rely mainly on (1) “small” ana-

lytical applications (e.g. Business Intelligence (BI), Business Dashboard – www.crazybikes.

com) and (2) open source software analytical applications (e.g. Pentaho BI – www.pen-

taho.com).

The use of analytical tools should be studied in the following areas: (1) how to use 

analytical applications to improve the management process and (2) what restrictions are 

imposed. Most analysis tools work with complete and structured information. Some ana-

lytical applications (as example neural networks) can work with incomplete and unstruc-

tured information.
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Analytical software applications are directed in tracking of certain activities, such as:

1.  Quantify the customer profitability. There are published studies in measuring the prof-

itability of the customer in the field of hotel services;

2. Quantification of the level of service (Service Quality Analysis);

3.  The transfer of data from the system for automation of sales (Sales Force Automation) 

to analytical applications.

There are a lot of examples from the fields of medicine and economics, showing the 

adaptation of analytical applications. It is possible to adapt the creative approach in 

analytical applications. For example, it can be said the following statement about BSC: 

(1) what key performance indicators (KPIs) to monitor and (2) where to retrieve data. In 

this case the analytical application is an upgrade over a corporate database. In most cas-

es, analytical applications only read data from the database and display them without 

sending signal information back to the database.

It is known that a company spends about 4% of its profits to invest in IT (Information 

Technology). It is normal to have companies that are willing to invest in IT and companies 

that do not invest in IT. There are also companies that have significant investments in 

information and communication technologies. Companies invest with highest priority in 

software systems for customer relationships management (CRM). The propensity to in-

vest in analytical applications is relatively low. Information about failed IT projects makes 

managers to be extremely cautious. According to reputable studies (Scott Nelson, Seven 

Reasons Why CRM Fails, Gartner Group Report) 70% of organizations have implemented 

expensive CRM software systems. But most of these CRM systems cannot provide positive 

results of their implementation due to the fact that investments in software systems are 

usually not associated with a change in the managerial process.

Investments in analytical applications can be considered in two aspects: (1) replace-

ment of a software application to another and (2) use of a new software system. It is 

known that companies operating in the IT sector (as well as companies engaged in hard-

ware, and companies engaged in software) invest their own funds for the improvement 

of existing products and development of new systems through the application of new IT.

Organizations aimed at reducing costs, tend to invest in transactional software ap-

plications and relatively less money in analytical applications. Organizations that are 

oriented towards the development of new software products are more likely to invest 

in analytical applications than in transactional ones. The measurement of investments 

in analytical applications is an easy task. Usually the following indicators are monitored:

1.  The investments in analytical applications divided by the total amount of investment 

in software;

2.  Importance of investments in analytical applications against investments in transac-

tional applications (Investments in analytical applications divided by investments in 

transactional applications).
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The focus of IT managers is directed to monitoring the investments in IT by type. The 

assessment of the importance of the investment in analytical applications is done ac-

cording to the future investment returns in analytical applications. The management fo-

cus shifts from “Business Process Management” to the use of analytical applications for 

business management.

 4. Analytical applications in the field of logistics

The use of analytical applications should be regarded as the application of the software 

tools in practice. Significant contribution to the practice has the development of meth-

odologies for the application of analytical software tools in different types of business. 

Management of IT costs is an issue that concerns a number of managers. If a company 

wants to be perceived as a reliable business partner, it must be able to show other par-

ticipants in the supply chain, that (1) it applies best logistics practices and (2) it is a 

reliable partner for the application of IT for business process management, and it has 

the needed information for inclusion in the supply chain. In this sense, best practices 

for the application of analytical tools in business are considered to be a competitive 

advantage.

Analytical applications are continuity in strategic management. For example, manag-

ers can describe the goals they want to achieve and the indicators to be monitored (e.g. 

using a spreadsheet). The idea of analytical applications in this case is a graphical rep-

resentation (through balanced cards and electronic boards – dashboards) the dynamics 

of certain indicators. Performance analysis of business processes may be done by com-

paring the planned values of indicators (e.g. sales volumes of certain items) and actual 

sales (for a selected period). Strategic objectives may be the following: reduction of costs, 

increase in revenue, increasing the number of customers, increase in market share and 

developing new products.

Analytical applications in logistics can be studied in several areas. It is considered nec-

essary to predict the need for inventory in the field of manufacturing logistics (inventory 

forecasting). Receiving orders from customers means organizing logistics so as to obtain 

quantities which provide cruising renewal of stocks (inventory replenishment). Pulling 

logistics systems are increasingly popular. The leading role of customers and satisfying 

their needs are the basis of marketing analysis. The focus of the analysis is on the custom-

er-oriented transactional data (customer-specific transaction data).

The adaptation of the new logistics strategy “quick response” (QR) means a reduction 

in the levels of stocks held. The implementation of such a strategy is impossible without 

the use of enterprise software systems. Establishing the timetable for delivery and in-

tegration of goods are among the most common analytical applications in the area of 

distribution logistics.
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Analytical applications include functionality to generate plans for consolidating loads 

(load consolidation plans) in the field of transport logistics.

A wide range of software products allows the use of analytical applications in all func-

tional areas of logistics. Analytical applications aimed at producing information to sup-

port operational management. In most cases, the expectations of logistics managers are 

oriented to the use of tools for producing reports from stored information in databases. 

Most software products support built-in functionality. The user has the chance to put pre-

defined reports – such as volume of sales items for the current and previous month.

Some software applications provide the end user the opportunity to define the layout 

of new reports. New reports can be saved as templates. They may be used subsequently 

by all employees. The process of creating a custom report is very similar to the creation 

of a Pivot table within a spreadsheet. Most often the end user has access to the columns 

of the table with completed transactions. By selecting indicators for grouping data (of-

ten they are placed in rows) and indicators for aggregation (often selected sales volume) 

a simple two-dimensional reference is formed. A typical example may be mentioned. 

A custom report may contain lines items (stock keeping units) as rows and a second col-

umn with total sales for the current year.

The presented example of a custom report may be extended as columns show differ-

ent months. Such cross-reference is very convenient for managers because it shows the 

intersection of performance “month” and “article”. Cells with data as well as cells with no 

data are shown.

It is permissible for grouping several attributes of lines. For instance, lines may appear 

commodity groups, within each group – individual items. The examples above reflect the 

technology analytical data processing – online analytical processing (OLAP).

In order to analyze the dynamics of sales it is often required a reference to the quan-

tities sold of a particular item by date. In this case the feature grouping date and aggre-

gated data refer to quantities sold. In this case, the data are very suitable for conducting 

time series analysis (Vasilev, J., 2014, Time series…), correlation and regression analysis. In 

certain cases, managers in practice try to detect seasonality in sales and trend.

 5. Conclusion

Solving specific tasks in logistics practice requires the use of specialized software. An-

alytical applications are used in all functional areas of logistics. They support both the 

operational and strategic management. Most often they are used for analysis of sales in 

order to predict future sales. Analytical tools are adequately reflected in the software for 

the visualization of key indicators of activity in the form of balanced cards and electronic 

dashboards. In recent years, there is a growing interest in non-financial indicators of lo-

gistics activities. 
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Few companies invest in analytical applications as software tools. These tools may be 

used for monitoring indicators within a balanced scorecard or a dashboard. The willing-

ness to invest in analytical application is highly correlated with the size of a company. 

Small enterprises usually focus on transaction processing software applications where 

as middle and big companies focus is transaction processing software applications as 

well as on analytical software applications.

Future research may be focused on discussing case studies in different fields of eco-

nomics. Future research may analyze the application of certain software in a specific type 

of business.
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Elektryczna warstwa podwójna 

w ujęciu wytrzymałości zmęczeniowej metali 

powlekanych tworzywem sztucznym

Streszczenie: Powłoki z tworzyw sztucznych o budowie częściowo krystalicznej, wytwarzające na 
granicy z metalem elektryczną warstwę podwojną (EWP), podwyższają wytrzymałość zmęczeniową 
w całym jej zakresie, niezależnie od rodzaju metalu, tworzywa i obciążenia. Istnieje kilka wyjaśnień 
tego zjawiska wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej. W publikacji przedstawiono metodą analityczną 
wpływ wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej w zależności od siły oddziaływania EWP.

Słowa kluczowe: wytrzymałość materiałow, adhezja, elektryczna warstwa podwojna, materiały pow-
lekane tworzywami.

Electric double layer in terms of fatigue strength of metals coated with plastic material
Summary: Plastic coatings of partially crystalline structure creating electric double layer (EDL) on 
the border with metal increase fatigue strength throughout its range, regardless of the type of 
metal, plastic and load. There are several explanations for this phenomenon i.e. the increase fatigue 
strength. With an analytical method, the paper presents the influence of the growth of fatigue 
strength depending on the impact of the EDL.

Keywords: strength of materials, adhesion, electric double layer, materials coated with plastics

 1. Wstęp
W wyniku badań zmęczeniowych próbek z różnych metali i stopów powlekanych two-

rzywami sztucznymi o budowie częściowo krystalicznej, które wytwarzały na granicy 

z metalami elektryczną warstwę podwójną EWP o polaryzacji dodatniej lub ujemnej, 

stwierdzono we wszystkich przypadkach wzrosty wytrzymałości zmęczeniowej. Było to za-

stanawiające, gdyż były to wzrosty dla wszystkich badanych metali, w całym zakresie wy-

trzymałości zmęczeniowej, dla różnych rodzajów obciążeń z powłokami różnych tworzyw 

sztucznych, w których znajdował się ładunek elektryczny dodatni lub ujemny (polaryzacja 

dodatnia lub ujemna) [2, 5 – 8, 13 – 17]. Badano też przyrosty wytrzymałości z męczeniowej

„Zeszyty Naukowe DWSPiT.
Studia z Nauk Technicznych"
2014 (3), s. 25–38.
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w funkcji grubości powłoki z tworzywa sztucznego [5, 8, 12, 17]. Graficzna postać przyro-

stów wytrzymałości zmęczeniowej charakteryzuje się kształtem litery es [8]. Największe 

przyrosty wytrzymałości zmęczeniowej wykazywały niewielkie grubości powłok (do 0,1 

mm). Dotychczasowe kierunki podwyższania wytrzymałości zmęczeniowej nie uwzględ-

niały istnienia EWP na granicy metal – tworzywo sztuczne.

Tłumaczono to między innymi:

1)  ochroną przed korozją atmosferyczną [14],

2)  hamowaniem wyjścia dyslokacji na powierzchnię metalu [15],

3)  zmniejszeniem spadku energii powierzchniowej [9],

4)  powstaniem pod powierzchnią metali ściskających naprężeń termicznych [10],

5)  zmniejszeniem współczynnika koncentracji naprężeń (dla próbek z karbem) [14].

Problem występowania elektrycznej warstwy podwójnej zaczęto ujmować przy prowa-

dzeniu wielu prac eksperymentalnych od 1954 roku [10, 21, 22], jednak ugruntowaną 

wiedzę i jej znaczenie ostatecznie potwierdzono badaniami innych różnych autorów [6, 

12] pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Na granicy metalu i tworzywa 

sztucznego powłoki znajduje się cienka warstwa pośrednia składająca się z jonów me-

talu, atomów tworzywa sztucznego i cząsteczek powietrza. W niej to rozmieszczona jest 

EWP, której budowa przypomina stałoprądowy kondensator elektryczny. Nie można 

go rozładować przez uziemienie metalu [8], ponieważ nie jest to elektryczność statycz-

na występująca na powierzchniach niektórych tworzyw sztucznych. EWP wytwarza się 

sama w sposób naturalny. Można ją usunąć tylko przez oderwanie powłoki z tworzywa 

sztucznego od metalowego podłoża (przez delaminację) [8, 21]. Jeżeli w powłoce znajduje 

się ładunek elektryczny ujemny (np. powłoka z PCW), to EWP charakteryzuje się polaryza-

cją ujemną, jeżeli odwrotnie (np. dla powłoki z żywicy Epidian 5), to EWP identyfikujemy 

przez polaryzację dodatnią. 

Według opracowań [8, 18] przyciąganie różniących się znakiem ładunków elektrycz-

nych EWP jest częścią siły adhezji powłoki do metalu. Nie zależy to od polaryzacji EWP. 

Zjawisko to w powłokach z tworzyw sztucznych wpływa na podwyższoną wytrzymałość 

zmęczeniową niezależnie od polaryzacji EWP, którą same wytwarzają. Jest to jedyny czyn-

nik, który łączy występujący wzrost wytrzymałości zmęczeniowej z różnymi powłokami 

naniesionymi na metalowe próbki.

 2. Wiązanie metaliczne

Idealna struktura metalu to szkielet dodatnich jonów rozmieszczonych w pewnym po-

rządku. Jony te omywane są ujemnymi elektronami swobodnymi, zwanymi gazem elek-

tronowym. Są to skolektywizowane elektrony z ostatnich powłok atomów metali, które 

pozbywając się ich, stały się jonami dodatnimi. Metal jest o strukturze polikrystalicznej
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składającej się z ziaren metalicznych, których sieci krystaliczne są różnie nieraz zorien-

towane. Wewnątrz ziarna zbudowane są z krystalitów, których zorientowanie różni się 

między sobą, ale różnice są mniejsze niż między ziarnami. Rzeczywista budowa metalu 

związana jest ze zjawiskiem krzepnięcia roztopionego metalu i tworzenia się sieci krysta-

licznej różnie zorientowanej dla poszczególnych ziaren. 

Autorzy skoncentrowali się tylko nad idealną strukturą metali. Elektrony swobod-

ne pełnią ważną funkcję w metalu. Po pierwsze, zapewniają przewodnictwo elektrycz-

ne. Przewodzenie elektryczności w metalach to ruch elektronów. Po drugie, zachowują 

w stanie niezmienności strukturę metalu, ponieważ jony i elektrony wytwarzają wiązanie 

metaliczne, które należy do najsilniejszych, jakie znamy. Model takiego wiązania pokaza-

no na rysunku 1.

Rys. 1. Model wiązania metalicznego [4, 11, 19]

Elektronów swobodnych gazu elektronowego jest w metalu bardzo dużo i poruszają się 

w nim z prędkością około 108 cm/sek ≈ 1000 km/h.

Elektrony mają ujemny ładunek elektryczny, a jony metali dodatni. Można przewidy-

wać, że w każdej chwili będzie przebywał jakiś elektron między dwoma sąsiednimi jonami 

metalu. Między dodatnimi jonami a ujemnym elektronem nastąpi przyciąganie. To jest 

jakby impuls – szarpnięcie pewną siłą przyciągających jonów metali. Zjawisko będzie 

się powtarzało w nieskończoność. Elektrony w metalu są nierozróżnialne. Jony metalu 

nie mają możliwości wejścia na siebie, ponieważ mają ujemne powłoki elektronów we-

wnętrznych orbit, które odpychają się nawzajem. Ustalenie odległości równowagi mię-

dzy jonami metalu nastąpi, kiedy siły przyciągania i odpychania będą sobie równe. 
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Ta odległość to parametr sieci krystalicznej. Siła spójności między jonami metalu zależy 

od gęstości prawdopodobieństwa przechodzenia elektronów pomiędzy jonami. W rozwa-

żaniach bierze się pod uwagę zależność sił spójności między jonami metalu od gęstości 

prawdopodobieństwa elektronów w obszarze podpowierzchniowym. Dla większych gę-

stości prawdopodobieństwa będzie silniejsze wiązanie metaliczne. Im większa grubość 

tej strefy podpowierzchniowej i im większa gęstość prawdopodobieństwa przebywania 

elektronów, tym silniejsze wiązanie metaliczne i tym wyższa wartość wytrzymałości 

zmęczeniowej, ponieważ powstanie i rozwój szczeliny zmęczeniowej propaguje na po-

wierzchni, aż w głąb metalu. 

Celem autorów opracowania jest teoretyczne wykazanie, w jakim stopniu siła od-

działywania (wartość napięcia) EWP wpływa na zmianę gęstości prawdopodobieństwa 

przebywania elektronów między jonami metalu w jego warstwie podpowierzchniowej. 

Analizę tę odniesiono do porównania wpływu EWP wytwarzanych przez powłoki z PCW 

o polaryzacji ujemnej i powłoki z żywicy Epidian 5 o polaryzacji dodatniej nanoszone na 

metal. Powłoki te mają EWP, w których rozłożenie elektronów jest podobne do ich roz-

łożenia w stałoprądowych kondensatorach elektrycznych. Stałoprądowe kondensatory 

są ładowane na różne napięcia prądem stałym i mają różne pojemności, czyli zawierają 

różne ilości elektronów w swoim ładunku elektrycznym. Rozłożenie elektronów w dwóch 

stałoprądowych kondensatorach imitujących EWP obu tworzyw pokazano na poglądo-

wym rysunku 2. 

Jeden kondensator imituje powłokę z PCW, drugi z Epidianu 5. Kondensator imitujący 

Epidian 5 charakteryzuje się wyższym napięciem ładowania i większą pojemnością. Przyj-

muje się tak, ponieważ powłoki z żywicy Epidian 5 wszędzie wykazywały wyższy przyrost 

wytrzymałości zmęczeniowej niż powłoki z PCW. Autorzy chcą udowodnić na podstawie 

analizy literatury i wcześniejszych badań własnych opisywane zjawisko. W dalszych roz-

ważaniach przyjęto dwie serie kondensatorów imitujących EWP. Pierwsza seria to kon-

densator imitujący powłokę z PCW ładowany napięciem 6V i imitujący powłokę z Epidianu 

5 ładowany napięciem 8V. W drugiej serii przyjęto odpowiednio dwa razy więcej: dla PCW 

– 12 V, dla Epidianu 5 – 16 V (por. rys. 2). 

Podobny kształt jak na rysunku 2 będą miały charakterystyki funkcji φ dla EWP powłok 

z PCW i żywicy Epidian 5. Przed przystąpieniem do dalszych analiz ważnym zagadnieniem 

jest rozpatrzenie równania Schrödingera z założeniem Borna dla metali niepowlekanych 

(w próżni) i porównanie wyników uzyskanych dla metali powlekanych powłokami z two-

rzyw sztucznych (por. rys. 2).
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 3.  Równanie Schrödingera i założenie Borna dla metali 
niepowlekanych

Metal niepowlekany to metal pracujący zmęczeniowo w próżni. Ponieważ fizyczne wła-

sności metali nie zależą od czasu, użyjmy równania Schrödingera niezależnego od czasu, 

jednokierunkowego (tylko oś x) i dla studni potencjału o skończonej wysokości [7, 20, 23]:

Rys. 2. Rozłożenie elektronów w EWP: 
(1) – seria 1; (2) – seria 2, 
a) – dla powłoki PCW, polaryzacja ujemna, 
b) – dla powłoki z żywicy Epidian 5, polaryzacja dodatnia. 
(Oś pozioma bardzo rozciągnięta – rysunek poglądowy)
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stała Planka, energia potencjalna, E – energia całkowita, m – masa 

elektronu, φ – funkcja własna (rozwiązanie równania).

Według założenia Borna [19] prawdopodobieństwo znalezienia się cząstki (elektronu) 

w przedziale pomiędzy x i x + dx określa równanie [23]:

P(x,t) = φφ∗

gdzie:

φ – funkcja falowa własna, φ ∗ – jej wartość sprzężona.

Należy rozwiązać równanie Schrödingera dla obszaru powierzchniowego metalu, wzdłuż 

osi x i prostopadle do jego powierzchni. Dla wnętrza metalu będzie x ≤ 0 i V = 0, na zewnątrz 

dla próżni będzie x ≥ 0 oraz V = V
0
. Wszędzie będzie E < V

0
. Na powierzchni dla x = 0 istnieje 

bariera potencjału V
0
.  Pokazano ją na rysunku 3 dla próbki metalowej o grubości l.

Rys. 3.  Rozkład potencjału przy powierzchni metalu na podstawie opracowania [23]: l – grubość 
próbki

Koncentrując się tylko na prawej barierze potencjału, zagadnienie doprowadzono do 

określenia postaci odpowiednich funkcji. Rozwiązanie równania (1), według prac [7, 23], 

podano w równaniu (3) bez jednostki urojonej, w postaci sinusów i cosinusów. 

Są to dwa równania, jedno dla wnętrza metalu (x ≤ 0), drugie dla próżni (x ≥ 0). Dla po-

wierzchni (x = 0) funkcja φ jest ciągła: 

(2)

v
0

E

+ x00– x

(1)
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Gęstość prawdopodobieństwa przebywania elektronów według założenia Borna 

przyjmie postać [23]: 

   (4)

Proponuje się rozwiązać oba równania (3) i (4) oraz przedstawić w postaci odpowiednich 

wykresów. Nie można podstawić rzeczywistych wartości, jak np. masy elektronu, wysokości 

bariery potencjału, która dla rzeczywistych wartości czystych metali wynosi od około 3,5 V 

do około 4,5 V [4], czy stałej Plancka. Podstawiono liczby, które ułatwiają obliczenia sinusów 

i cosinusów oraz dają przejrzysty przebieg wykresów P(x) φ . W miejscach, gdzie na wykre-

sie P(x) φ 2 o wartości P = 0 są rozmieszczone jony metalu w sieci krystalicznej, między nimi 

wartości P osiągają maksima gęstości elektronów swobodnych. Im wyższe wartości bariery 

potencjału, tym wyższe wartości funkcji φ  i  P oraz tym silniejsze wiązanie metaliczne, co 

daje podwyższenie wartości wytrzymałości zmęczeniowej [7]. Dla x ≥ 0 występuje przenika-

nie elektronów nad powierzchnię metalu. Tworzą one cienką powłokę nad powierzchnią, 

co jest zgodne z eksperymentami. Tworzy to EWP o ujemnej polaryzacji podobną do powło-

ki z PCW [7]. W powłoce z PCW istnieje ujemny ładunek elektronów i ma ona dlatego ujemną 

polaryzację. Do naszych obliczeń przyjęto następujące wartości: 

D = 1, E = π2, h = 1, m = 0,5 i V
0
 = 5 π2. Na rysunku 4 przedstawiono wykresy funkcji 

własnej φ  i prawdopodobieństwa przebywania elektronów swobodnych P dla bariery 

potencjału V
0
 = 5 π2, według równań (3) i (4).

Rys. 4. Postać funkcji φ  i  P dla metali niepowlekanych [4, 7]

(3)
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4. Analiza funkcji φ  i P  dla metali powlekanych

Podczas badań eksperymentalnych zauważono, że w momencie rozrywania powłok 

z tworzywa sztucznego od metalu wystąpiły iskry elektryczne w powietrzu, widoczne 

w biały dzień [8, 21]. Część elektronów EWP przechodziła przez powietrze, a część przez 

oscyloskop, dając „pik”. Świadczy to też o tym, że napięcie elektryczne było duże w po-

równaniu z wysokością bariery potencjału czystych metali. Również wiadomo było, że 

wielkość przyrostu wytrzymałości zmęczeniowej metali powlekanych zależała od rodza-

ju tworzywa sztucznego powłoki. Dla powłoki z żywicy Epidian 5 był on zawsze większy 

w porównaniu z powłoką z PCW [5, 8]. Również wysokości „pików” otrzymanych w czasie 

rozrywania powłoki, według metody podanej w pracy [21], też były większe dla żywicy 

Epidian 5 aniżeli dla PCW [8]. 

Wystąpiła potrzeba teoretycznego wyjaśnienia, czy wzrost wytrzymałości zmęcze-

niowej jest związany z siłą EWP objawiającą się wysokością tych „pików”. Wykorzystano 

równanie Schrödingera i założenie Borna dla dwóch tworzyw, PCW i żywicy Epidian 5. 

Podobnie jak poprzednio, przyjęto, że kształt funkcji φ i  P dla powłok z PCW i Epidian 5 

będzie analogiczny jak na rysunku 2, a znaki tych funkcji zgodne z rysunkiem 4. Przyjęto 

dwie serie wartości maksimum funkcji φ dla dwóch próbek. Pierwsza seria, PCW maksi-

mum to U = 6, Epidian 5 to U = 8. Druga seria to PCW o maksimum równym U = 12, a Epidian 

5 to U = 16. Pokazano to na rysunkach 5 i 6 dla pierwszej serii i rysunkach 7 i 8 dla drugiej 

serii. Uwzględniając wnętrze metalu z warunkiem (x ≤ 0) w odniesieniu do metalu niepo-

wlekanego (rys. 4), dobrano odpowiednio do siebie funkcje φ (rys. 5–6) dla pierwszej serii 

oraz funkcje φ (rys. 7–8) dla drugiej serii.

Rys. 5.  Postać funkcji φ dla powłoki z PCW: 
seria pierwsza

Rys. 6.  Postać funkcji φ  dla powłoki z Epidianu 5: 
seria pierwsza

φ φ
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Największym problemem było dodawanie do siebie funkcji φ metalu niepowlekanego 

i powłoki. Nie daje się tego zrobić metodą algebraiczną [4, 22, 23]. Możliwe jest tylko zasto-

sowanie metody geometrycznej [23]. Zastosowana tutaj ta metoda polegała na dodaniu 

do siebie funkcji φ metalu i powłok. W wyniku dodawania otrzymano wykresy φ, które 

pomnożono przez siebie i otrzymano funkcję P = φ 2 (prawdopodobieństwa elektronów 

swobodnych w warstwie podpowierzchniowej metalu), przedstawiając ich postacie na 

poniższych wykresach (rys. 9–12).

Rys. 9. Postać funkcji φ 2 dla metalu z powłoką PCW: seria 1, U = 6

Rys. 8.  Postać funkcji φ dla powłoki z Epidianu 5: 
seria druga

Rys. 7.  Postać funkcjiφ dla powłoki z PCW: seria 
druga

φ φ
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φ 2

φ 2
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Rys. 10. Postać funkcji φ 2dla metalu powlekanego żywicą Epidian 5: seria 1, U = 8

Rys. 11. Postać funkcji φ 2dla metalu z powłoką PCW: seria 2, U = 12
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Rys. 12. Postać funkcji φ 2 dla metalu powlekanego żywicą Epidian 5: seria 2, U = 16

Na powyższych rysunkach 9–12 cienką linią (kreska-kropa) połączono maksima funkcji 

φ 2, czyli prawdopodobieństwa gęstości elektronów swobodnych w warstwie podpo-

wierzchniowej metali. Cienką linią (kreska-kreska) narysowane są pod nią funkcje φ 2 dla 

metalu niepowlekanego. Na pewną głębokość pod powierzchnią metali (dla x ≤ 0) praw-

dopodobieństwo (gęstość) elektronów w metalu z powłoką jest nawet kilkadziesiąt razy 

większe od gęstości w metalu niepowlekanym, niezależnie od rodzaju powłoki. Jest to 

zgodne z badaniami wpływu powłok z tworzyw sztucznych na wytrzymałość zmęczenio-

wą metali.

Rozpatrując teraz wpływ głębokości (dla x ≤ 0) od powierzchni, gdzie są takie różnice 

prawdopodobieństwa elektronów swobodnych (rys. 9), można przyjąć, że głębokość ta 

wynosi dwa parametry sieci krystalicznej (dla powłoki z PCW: seria 1). Jest to zakres na wy-

kresie φ 2 rysowanym linią ciągłą powyżej linii kreska-kreska dla metalu niepowlekanego 

o wartości U = 6. Na rysunku 10 dla żywicy Epidian 5, seria 1, U = 8 głębokość oddziaływania 

φ 2 wynosi trzy parametry sieci krystalicznej. 

W odniesieniu do serii drugiej jest podobnie. Jak zauważono, powłoki z PCW w serii 2

o wartości U = 12 (rys. 11) wykazują jej głębokość osiem parametrów sieci, a z powłoką 

Epidian 5 (rys. 12) przy serii 2 z wartością U = 16 ta głębokość wynosi dziesięć parametrów 

sieci krystalicznej.
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 Równocześnie o wiele wyższe są wartości prawdopodobieństwa w serii drugiej niż 

w pierwszej. Nie zależy to od polaryzacji EWP, ale od parametrów sieci krystalicznej, która 

związana jest w tym przypadku z metalami powlekanymi tworzywami sztucznymi, w któ-

rych zanotowano wzrost wytrzymałości zmęczeniowej. Zostało to potwierdzone ekspery-

mentalnie w tym zakresie.

  

     5. Wnioski
Z przeprowadzonej analizy problemu badawczego wynikają następujące wnioski:

1.  Równanie Schrödingera i założenie Borna można zastosować do teoretycznego uza-

sadnienia wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej metali powlekanych tworzywami 

sztucznymi, w których istotną rolę odgrywa EWP. 

2.  Powłoki z tworzyw sztucznych charakteryzujących się występowaniem EWP na grani-

cy powłoka–metal wytwarzają pod powierzchnią tego metalu większą gęstość elektro-

nów swobodnych, co czyni wiązanie metaliczne w tej warstwie o wiele silniejszym niż 

w głębi metalu.

3.  Siła oddziaływania EWP zależy od rodzaju powłoki. Im jest ona silniejsza, tym bardziej 

jest głębsze jej oddziaływanie i tym większe przyrosty wytrzymałości zmęczeniowej 

metali powlekanych.

4.  Do dodawania funkcji φ  metalu niepowlekanego i powłoki należy użyć metody geo-

metrycznej.

Jak wykazano, zagadnienie wpływu elektrycznej warstwy podwójnej w odniesieniu do 

zwiększania trwałości zmęczeniowej tworzyw to ważny problem naukowy. Podczas pro-

stych zabiegów pokrywania metali tworzywami nie tylko zapobiegamy powstawaniu 

korozji metali, ale także powstaje jakby materiał o nowych właściwościach, odmiennych 

od materiału metalicznego i powłoki, którą jest pokryty. Dalsze prace ze szczególnym 

uwzględnieniem badań eksperymentalnych są prowadzone przez autorów w celu weryfi-

kacji wyprowadzonych wniosków.
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Przenikanie wodoru do wnętrza obciążonej 

zmęczeniowo konstrukcji metalowej 

oraz jego zapobieganie

Streszczenie: Autorzy opisują zjawisko przenikania wodoru przez powierzchnię metalowej kon-
strukcji obciążonej cyklicznie w powietrzu przy temperaturze od -40o do +50o. Wodor głownie 
przenika przez szczeliny zmęczeniowe, gdzie następuje czysta i świeża powierzchnia pękania. 
Czynnikiem warunkującym istnienie reakcji katalitycznej, w czasie ktorej para wodna ulega dys-
ocjacji na wodor i tlen, jest wodor. Przenika on do wnętrza metalu, a tlen tworzy związki powier-
zchniowe. Jednym ze sposobow ochrony przed wnikaniem wodoru z pary wodnej jest nanoszenie 
powłok ochronnych z tworzyw sztucznych. Na podstawie analizy literatury oraz badań własnych 
opisano i przytoczono zapobieganie wnikaniu wodoru do konstrukcji metalowej.

Słowa kluczowe: obciążenia cykliczne, zmęczenie materiałow, propagacja szczeliny zmęczeniowej, 
wnikanie wodoru do metali.

Hydrogen penetration into the interior of the metal fatigue of the loaded structure 
and its prevention
Summary: The authors describe the phenomenon of hydrogen penetration through the surface of 
the metal structure cyclically loaded in air at a temperature of from -40o to +50o. Hydrogen passes 
through the slit mainly fatigue, where the clean and fresh fracture on the surface appear. The factor 
that determines the existence of a catalytic reaction at the time the steam is dissociated into hydro-
gen and oxygen is hydrogen. It penetrates into the interior of the metal and oxygen forms surface 
compounds. One way to protect against the penetration of hydrogen from water steam is the use of 
plastic coatings. Based on the analysis of literature and own studies the way to prevent the penetra-
tion of hydrogen into the metal structure was described.

Keywords: cyclic loading, fatigue of materials, fatigue crack propagation, penetration of hydrogen 
tometal.

1. Wstęp

Pokrywanie próbek metali obciążonych cyklicznie powłokami z tworzyw sztucznych 

podwyższa ich trwałość zmęczeniową w całym jej zakresie, niezależnie od rodzaju metali, 

„Zeszyty Naukowe DWSPiT.
Studia z Nauk Technicznych"
2014 (3), s. 39–51.
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powłok i obciążenia, co stwierdzono w pracach [4, 6, 7, 13–16, 21, 27, 28]. Jak wykazano, 

największy przyrost wytrzymałości zmęczeniowej otrzymano na próbkach o niskiej gru-

bości powłoki. W miarę wzrostu grubości powłoki przyrosty wytrzymałości zmęczeniowej 

cechowały się coraz to mniejszymi wartościami oraz potencjał elektrodowy przesuwał 

się w stronę dodatnią [8, 16, 17, 25]. Wielkość tego przesunięcia zależy od porowatości 

powłoki. Porowatość powłoki sprzyja powstawaniu negatywnym zjawiskom absorpcji 

wodoru. Już wcześniej zauważono, że przy obciążeniach cyklicznych analizowanej kon-

strukcji na powietrzu przy temperaturze od -40o do +50o występuje przenikanie wodoru 

do metalu, mimo że są one powlekane różnymi powłokami. Na takiej to powierzchni są 

miejsca, gdzie wodór przechodzi łatwo z powietrza do metalowej konstrukcji, i miejsca 

z utrudnionym procesem wchłaniania tego wodoru [23, 35]. 

Autorzy niniejszego opracowania skupili swą uwagę na analitycznym ujęciu zjawi-

ska powstawania i wchłaniania wodoru. A następnie przytoczeniu badań literaturowych 

i własnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania temu niepożądanemu zjawi-

sku przy wzięciu pod uwagę metody przesunięcia potencjałów elektrodowych w kierun-

ku dodatnim.

2. Charakterystyka wodoru w parze wodnej i atmosferze

Wodór jest pierwiastkiem o największym udziale w przyrodzie. Jego liczba atomów jest 

w przybliżeniu sześciokrotnie większa od liczby atomów wszystkich innych pierwiast-

ków. Stanowi główne źródło energii przemian termojądrowych gwiazd, przechodząc 

w hel. Udział wodoru w budowie skorupy ziemskiej, hydrosfery i atmosfery jest wagowo 

niewielki, bo około 0,87%, ale wyrażony w procentach atomowych wynosi już ponad 15%, 

ponieważ jest to najlżejszy pierwiastek. Wodór występuje głównie w związkach chemicz-

nych. W powietrzu atmosferycznym występuje też w związkach chemicznych, takich jak: 

H
2
O, H

2
S, NH

3
, CH

4
, PH

3
, i innych. Gazowego wodoru cząsteczkowego H

2
 jest bardzo mało 

[18, 31]. Główne skupisko wodoru to obszary wulkaniczne i stratosfera. Jedynie wodór 

zawarty w H
2
O występuje powszechnie na Ziemi, a wodór zawarty w innych związkach 

chemicznych gromadzi się w okolicach zakładów przemysłowych. W dalszej analizie 

uwzględniono znaczenie i wpływ wodoru zawartego w parze wodnej na obiekty technicz-

ne obciążone cyklicznie. Porównując budowę głównych składników gazów atmosfery, 

należy zauważyć, że gazowy wodór H
2
, gazowy tlen O

2
 i gazowy azot N

2
 charakteryzują 

się cząsteczkową strukturą liniową [2, 18, 24]. Para wodna H
2
O ma cząsteczkę o strukturze 

kątowej. Jądra dwóch atomów wodoru związane z jednym jądrem tlenu tworzą między 

sobą pewien przyjęty kąt [2], który wynosi 105o, a wyliczony [24] wynosi 104,5o. Dlatego 

cząstka pary wodnej jest cząsteczką polarną, dipolem (dwubiegunem) o momencie dipolo-

wym zmierzonym równym 1,85D [2] i obliczonym równym 1,82D [18, 24]. Tlen posiada elek-

tryczny ładunek ujemny, a dwa wodory są dodatnie, dzięki czemu następuje równowaga.
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Cząsteczka H
2
O na zewnątrz jest obojętna. W przypadku innych gazów atmosfery dwu-

atomowe cząsteczki O
2
, N

2
 i H

2
 charakteryzują się momentem dipolowym równym zeru 

i są niebiegunowe [2, 18, 24].

Polarna struktura cząsteczki H
2
O (wody, pary, lodu), poza dużym znaczeniem dla śro-

dowiska życiowego, także wpływa w określony sposób na wszelkiego rodzaju infrastruk-

turę techniczną i jej niezawodność eksploatacyjną. 

Na rysunkach 1 i 2 pokazano powstawanie cząsteczki wodoru H
2
 i wody H

2
O. Podobnie 

jak H
2
,
 
powstają N

2
 i O

2
. Na zewnątrz H

2
, O

2
 i N

2
 są elektrycznie obojętne.

3. Charakterystyka azotu i tlenu

Nie mniej ważnym problemem do przeanalizowania ze względu na oddziaływanie in-

nych gazów atmosferycznych na metalowe konstrukcje pracujące zmęczeniowo są 

głównie: azot, tlen, argon, dwutlenek węgla i oczywiście para wodna, która w znacznej 

mierze dostarcza wodór. Jej uzależnienie jest przede wszystkim podyktowane wahania-

mi pogodowymi [24]. 

Rys. 1. Powstawanie cząsteczki H
2
, na podstawie opisu w pracach [2, 24]

Rys. 2. Proces tworzenia polarnej cząsteczki pary wodnej H
2
O:

a – atom tlenu i dwu wodorków, b – cząsteczka, c – wektory momentów dipolowych [24]
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Także zawartość dwutlenku węgla wpływa korzystnie na wzrost wodoru, którego za-

wartość zmienia się w granicach 310 do 320 promili, a w ciągu ostatnich dziesięcioleci 

jego ilość powiększyła się o blisko 10% [24]. Najwięcej w powietrzu jest azotu N
2
 – 78,09%, 

tlenu O
2
 – 20,95%, a argonu Ar – 0,93%. W dalszej analizie uwagę skoncentrowano na budo-

wie azotu i tlenu w celu weryfikacji ich wpływu ubocznego na obiekty techniczne.

Cząsteczka azotu N
2
 jest bardzo trwała, gdyż tworzą ją trzy orbitalne molekularne 

(wiązanie potrójne), jeden orbital sigma – σ i dwa typu π zorientowane względem sie-

bie w płaszczyznach prostopadłych, co pokazano na rysunku 3. Dwa atomy wodoru łączy 

sześć elektronów (trzy pary po dwa elektrony). Na rysunku 3 wyeksponowano w postaci 

pary kropek i kresek usytuowanych prostopadle do osi x elektrony sparowane [24].

Cząsteczka tlenu zawiera dwa elektrony niesparowane. Atomy tlenu łączą się w cząsteczkę 

O
2
, uwspólniając cztery elektrony, dwa z nich tworzą wiązania sigma z dwoma sparowany-

mi elektronami, ale dwa pozostałe niesparowane tworzą dwa oddzielne orbitale π (podob-

nie jak w N
2
). Schematycznie ujęto to na rysunku 4, utworzonym według opisu [24]. 

Wodór cząsteczkowy H
2
, azot N

2
 i tlen O

2
 są w minimalnym stopniu spolaryzowane 

(rys. 1), nie są dipolami i na zewnątrz są elektrycznie obojętne. Po nałożeniu ich orbitali 

molekularnych (σ i π) otrzyma się elipsoidy obrotowe jak dla cząsteczki H
2
 (rys. 1) [2, 24].

Wodór cząsteczkowy H
2
, podobnie O

2
 i N

2
, jest w minimalnym stopniu spolaryzowany, 

a na zewnątrz elektrycznie obojętny. Momenty dipolowe tych cząsteczek są równe zeru. 

Nie są więc dipolami.

Rys. 3.  Powstawanie orbitali molekularnych w cząsteczce azotu N
2
 [24],   – elektrony sparowane,

–      elektrony niesparowane

Rys. 4. Powstanie orbitali molekularnych w cząsteczce tlenu O
2
, na podstawie opisu w pracy [24]

o
o
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4.  Badania eksperymentalne przenikania wodoru 
przez powierzchnię metali na przykładzie wybranych prac

Badaniem obecności wodoru w metalach i ich stopach zajmowano się już w ubiegłym stu-

leciu. Wynikało to z dwóch powodów, a mianowicie z zastosowania wodoru jako paliwa 

w silnikach samochodowych ze względu na ekologiczność [32], które proponowano ma-

gazynować w pojemnikach metalowych. Drugi obszar badań dotyczył ujemnego wpływu 

wodoru wewnątrz sieci krystalicznej metali konstrukcyjnych [3, 31].

Wodór zawarty w metalach zniekształca sieć krystaliczną, co sprzyja powstawaniu 

wewnętrznym naprężeniom. Kolejne prace ukierunkowano na trwałość zmęczeniową 

obiektu technicznego w zakresie niekorzystnego wpływu wodoru. Wstępnie zakładano, 

że wodór pochodzi z atmosfery, oraz powszechnie uważano, że jest to wodór cząstkowy 

H
2
. Na przykładzie prac [20, 22, 34] udowodniono wnikanie wodoru z powietrza.

O tym, że wodór wnikający do wnętrza metalowej konstrukcji jest zawarty w parze 

wodnej, przekonują badania także autora pracy [34]. Są to badania stężenia wodoru 

w ściance korpusu turbiny parowej cylindrów średniego ciśnienia, od strony wewnętrz-

nej wykonane ze stali. Stal ta miała idealne warunki do wnikania wodoru ze względu na 

wysoką temperaturę, ciśnienie i obecność pary wodnej. Według pracy [31] do żelaza wo-

dór wnika trudniej, dopiero przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu. 

Zarejestrowano znaczne wartości gromadzenia się wodoru przed czołem szczeliny 

zmęczeniowej (w ilości 25–43 ppm, czyli 25–43 na milion atomów) [31]. Średnie stężenie 

wodoru szacowano w pobliżu powierzchni szczeliny po obu jej stronach. 

Najmniejsze stężenie wodoru (do 5 ppm) szacowano w najdalszych miejscach od szcze-

liny zmęczeniowej. Szczególnie dużo wodoru (jego maksimum) rejestrowano w pewnej 

odległości przed wierzchołkiem szczeliny zmęczeniowej w strefie plastycznej [22, 33]. 

Reasumując, omówione wyniki badań eksperymentalnych wykazały, że wodór zawar-

ty w parze wodnej, w powietrzu przenika do pracującej cyklicznie metalowej konstrukcji 

przez szczeliny zmęczeniowe i gromadzi się w strefie plastycznej przed jej czołem. W in-

nych miejscach jego stężenie jest dużo mniejsze. Nie znaleziono jednoznacznego rozwią-

zania przenikania się wodoru przez powierzchnię metali, a tym samym kwestią otwartą 

jest problem różnych źródeł jego wnikania. 

5. Ocena przenikania wodoru do wnętrza metalowej konstrukcji

W normalnych warunkach ciśnienia i temperatury para wodna, azot i tlen są gazami i jako 

takie mają zdolność do osiadania na czystych i świeżych powierzchniach metali, czyli do 

adsorpcji. Taka adsorpcja (fizyczna) charakteryzuje się wiązaniami Van der Waalsa. Dru-

gim typem adsorpcji jest chemiczna, zwana chemisorpcją lub absorpcją, w której wystę-

pują wiązania typu chemicznego związane z elektronami swobodnymi [30]. Adsorpcja
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 trwa krótko (około 10-8 sek), a absorpcja o wiele dłużej. W absorpcji odległość między cząst-

kami gazu (w przypadku pary wodnej) a cząstkami powierzchniowymi metalu jest zwykle 

dużo mniejsza niż w adsorpcji [1]. Niezbędnym warunkiem dla absorpcji (chemisorpcji) 

jest czysta powierzchnia metaliczna, która nie będzie pokryta tlenkami, azotem, tlenem 

itp. Takie warunki spełnia świeża, czysta powierzchnia w przedniej części szczelin zmę-

czeniowych w chwili ich rozwarcia (nowe pęknięcia) i powierzchnie uskoków w ziarnach 

powierzchniowych metalowych konstrukcji obciążonych cyklicznie. Powierzchnie na 

uskokach są bardzo małe w porównaniu z powierzchniami odsłanianymi w szczelinach 

zmęczeniowych. Jeszcze mniejsze są miejsca po jamkach dyslokacyjnych wychodzące na 

powierzchnię ziaren. Dlatego wzięto pod uwagę tylko przenikanie wodoru z pary wod-

nej przez szczeliny zmęczeniowe, ponieważ gromadzenie się wodoru przed jej czołem 

ma wpływ na dalszy rozwój pęknięcia. Powierzchnie przenikania wodoru przez szczelinę 

zmęczeniową i uskoki pokazano na rysunkach 5 i 6.

Rys. 6. Zmiany kształtu ziaren na skutek przemieszczeń [26]:
a – wzdłuż płaszczyzny poślizgu, b – w płaszczyznach bliźniakowania

Rys. 5. Tworzenie się ładunku w czole szczeliny zmęczeniowej [8, 18]



Przenikanie wodoru do wnętrza obciążonej zmęczeniowo konstrukcji metalowej oraz jego zapobieganie

45

W miarę wzrostu długości szczeliny zmęczeniowej strefa plastyczna z wodorem prze-

suwa się do przodu, a poprzednie są przecinane przez nowe pęknięcia powstające z każ-

dym półcyklem rozwarcia [29, 33]. W ten sposób wodór od powierzchni przenika w głąb 

pracującej zmęczeniowo metalowej konstrukcji i wpływa na zjawisko kruchości. W trak-

cie rozwarcia szczeliny zmęczeniowej do jej wnętrza wchodzi powietrze atmosferyczne 

zawierające azot, tlen i parę wodną. Najistotniejszą częścią tej szczeliny zmęczeniowej 

jest jej przednia świeżo pęknięta i czysta powierzchnia. Na niej to natychmiast pojawia 

się elektryczna warstwa podwójna (EWP) o ujemnej polaryzacji w postaci ładunku elek-

tronów nad powierzchnią metalu (rys. 5). Dzieje się tak, ponieważ elektrony mają zdolność 

do przeskakiwania we wnętrzu metalu przez puste przestrzenie na odległość około ośmiu 

parametrów sieci [5, 10]. Ten ujemny ładunek elektryczny wytwarza pole elektryczne przy-

ciągające dodatnie atomy wodoru w polarnej dipolowej (dwubiegunowej) cząsteczce pary 

wodnej. Inne cząsteczki powietrza N
2
, O

2
 nie są dipolami, nie doznają takiego oddziały-

wania. Ten elektryczny ładunek elektronów nad powierzchnią metalu w przedniej części 

szczeliny zmęczeniowej jest motorem napędzającym reakcje katalityczne pary wodnej, 

w czasie których rozpada się ona na tlen i wodory, wodór wnika do metalu, a tlen two-

rzy związki powierzchniowe (tlenki) na jego powierzchni [18, 37]. Również czas rozwarcia 

szczeliny zmęczeniowej jest bardzo długi w porównaniu z czasem działania reakcji kata-

litycznej pary wodnej, co sprzyja wnikaniu wodoru. Szczeliny zmęczeniowe powstające 

w pracujących cyklicznie metalowych konstrukcjach i stale rosnących długościach można 

nazwać pompami wodorowymi tłoczącymi wodór do wnętrza metalu. Na konstrukcji me-

talowej obciążonej zmęczeniowo są także miejsca, gdzie wodór nie przechodzi łatwo do 

jej wnętrza, mimo istnienia na jej powierzchni EWP. Są to obszary powierzchni metalicznej 

poza strefą szczelin zmęczeniowych, mniej obciążone, pokryte powłokami z różnych farb 

i lakierów, gdzie brak jest powierzchni przyjaznych do przenikania wodoru, czyli świeżej 

i czystej powierzchni, która zapewnia dostęp cząsteczkom pary wodnej powodującej zaj-

ście reakcji katalitycznych, adsorpcji i absorpcji. Powierzchnie styku z metalem por i kana-

lików powłok są bardzo „mikroskopijnie małe”, ale one i inne miejsca są już zajęte przez 

cząsteczki gazów atmosfery, takich jak azot i tlen. Gazy te (N
2
, O

2
) też podlegają adsorpcji 

na powierzchniach metali już z chwilą jej utworzenia po zakrzepnięciu ciekłego metalu 

i różnych obróbkach mechanicznych jak kucie, obróbka wiórowa itp. Jednak i przez taką 

powierzchnię może przeniknąć wodór z pary wodnej. Wodór przenikający do konstrukcji 

w takich miejscach poza szczelinami zmęczeniowymi tworzy tylko ogólne tło, jest go nie-

wiele i nie stanowi realnego zagrożenia dla pracy konstrukcji w porównaniu z tym przeni-

kającym przez szczeliny zmęczeniowe. Jedyne dobre miejsca przenikania wodoru do pra-

cującej zmęczeniowo konstrukcji metalowej stanowią wszelkiego rodzaju mikroszczeliny, 

szczeliny czy uskoki na ziarnach powierzchniowych, bo są świeżo utworzone w czasie cy-

klicznej pracy konstrukcji i dociera do nich para wodna wraz z cząsteczkami azotu i tlenu. 

Zagadnienia przenikania azotu i tlenu zostaną omówione w odrębnym opracowaniu. 
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6. Wodór wewnątrz konstrukcji
Według opinii badaczy wodór w metalach konstrukcyjnych pełni negatywną funkcję, 

zniekształca sieć krystaliczną, dając wewnętrzne naprężenia, powoduje zjawisko kru-

chości, przyspiesza rozwój szczeliny zmęczeniowej. Wodór w metalach przemieszcza 

się z jednego miejsca do drugiego w postaci wodoru atomowego, ponieważ porusza się 

w morzu gazu elektronowego [10, 30, 31, 33]. Do przeskoków z miejsca na miejsce potrze-

buje pewnej ilości energii, zwanej energią aktywacji [31].

 Najwięcej wodoru występuje przed czołem szczeliny zmęczeniowej w strefie plastycz-

nej, gdzie są duże naprężenia, odkształcenia i dużo energii (cieplnej), co ułatwia przeskoki 

atomom wodoru. W miejscach, gdzie wodór zatrzymuje się w sieci krystalicznej metali, 

tworzy różnego rodzaju związki chemiczne, zwane wodorkami z jonami metali lub nieme-

tali (wtrącenia niemetaliczne), w których może występować jako kation H+ lub anion H–  

(w metalach konstrukcyjnych jako H+). Jeżeli w konstrukcji metalicznej występują puste 

miejsca, takie jak rzadzizny wakansy, pustki, to wodór występuje w postaci cząsteczko-

wej jako gaz [31]. Metale konstrukcyjne krystalizują w trzech strukturach: A
1
 (płaskocen-

tryczna) (Al, Ni, Cu, Pb), A
2
 (przestrzennie – centryczna) (Fe, W, Mo, Cr) i A

3
 (heksagonalna) 

(Ti, Zn, Cd, Co, Mg) [19]. 

W nich występują miejsca, gdzie może umieścić się wodór, zwany lukami. Wyróżnia 

się luki oktaedryczne, znaczone literą O, i tetraedryczne, znaczone literą T [31] o różnej 

ilości na jeden atom i w zależności od struktury sieciowej. Nie wszystkie luki w metalach 

są wypełnione wodorem i dlatego wodorki metaliczne są związkami chemicznymi nieste-

chiometrycznymi. Metale konstrukcyjne to przeważnie metale przejściowe. Tworzą one 

wodorki metaliczne, będące stopami stałymi, z wodorem w lukach, przeważnie niestechi-

metryczne. Są to głównie monowodorki lub dwuwodorki [18, 31].

7. Badanie powłok antywodorowych z tworzyw sztucznych

Badania nad ochroną konstrukcji metalowych przed wnikaniem wodoru koncentrują 

się nad zastosowaniem odpowiedniej obróbki cieplno-chemicznej [36] oraz nad pokry-

waniem ich powłokami z tworzyw sztucznych [9]. W pracy [36] zaproponowano zasto-

sowanie azotowania powierzchni, ponieważ zmniejsza ono prędkość wnikania wodoru, 

ale nie jest zupełną przeszkodą dla niego. Badanie powłok antywodorowych z tworzyw 

sztucznych miało na celu określenie ich hermetyczności na przenikanie pary wodnej do 

powierzchni konstrukcji metalowej, głównego dostawcy wodoru. Użyto do tego celu 

pomiarów przesunięcia potencjału elektrodowego w kierunku dodatnim (od wartości 

ujemnych do zera woltów) w 3-proc. roztworze NaCl [9, 11, 12]. Każda powłoka z tworzywa 

sztucznego charakteryzuje się małymi mikrokanalikami i porami, przez które może prze-

nikać para wodna do powierzchni metalowej. W miarę wzrostu grubości powłoki staje się 

ona szczelniejsza. 
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Istnieje taka grubość powłoki, przy której jest ona hermetyczna. Badania takie można 

było przeprowadzić, ponieważ gabaryty cząsteczki pary wodnej są zbliżone do gabarytu 

jonu Cl–, który jest penetratorem przechodzącym przez pory i kanaliki powłoki do meta-

lu, co uwidoczniono na rysunku 7. Do pomiarów użyto układu pokazanego na rysunku 8 

z sondą kalomelową i z automatyczną rejestracją co 10 sekund [9].

Rys. 7.  Porównanie gabarytów cząsteczki pary wodnej i jonu Cl–: r
H 

= 0,0037�10-9 mm, r
o 

= 0,074�10-9 
mm, r

Cl
-
 
= 0,09�10-9 mm. Długość cząstki H

2
O wynosi 0,249�10-9 mm, a jej wysokość 0,185�10-9 

mm, na podstawie opisu w pracach [2, 24]

Rys. 8.  Schemat układu do pomiaru potencjału elektrodowego: 
1 – badana próbka, 2 – naczynie elektrolityczne z 3-proc. NaCl, 3 – klucz elektrolityczny, 4 – elek-
troda kalomelowa, 5 – naczynie elektrolityczne z nasyconym KCl, 6 – mostek potencjometryczny 
z rejestratorem

Używano też elektrody betonowej (do pomiaru korozji betonu). W miarę wzrostu grubości 

powłoki z tworzywa sztucznego potencjał elektrodowy od wartości ujemnych przesuwał 

się w kierunku dodatnim do zera woltów. 
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Dla powłoki antywodorowej szczelnej będzie miał wartość zero woltów, nie będzie 

przepływu elektronów przenoszonych przez jony Cl–, gdyż nie przedostają się do po-

wierzchni metalu. Jeżeli jony nie przepływają, to tym bardziej nie przepłynie para wodna 

H
2
O i nie będzie wnikać do metalu zawarty w niej wodór. Grubości powłok hermetycznych 

miały parametry od 0,25 mm do 0,35 mm w zależności od rodzaju tworzywa. Wszystkie 

wykresy, które otrzymano, były podobne do siebie jak te pokazane na rysunku 9.

8. Wnioski

Reasumując, na podstawie analizy literatury przedmiotu i wyników badań z uwzględnie-

niem badań własnych sformułowano następujące wnioski:

1.  Przenikanie wodoru z pary wodnej do wnętrza obciążonej cyklicznie metalowej kon-

strukcji pracującej w powietrzu atmosferycznym zachodzi głównie przez świeżo 

pęknięte czyste powierzchnie metaliczne powstałe w przednich częściach szczelin 

i mikroszczelin zmęczeniowych w cyklu ich rozwarcia, a także na powierzchniach ze-

wnętrznych ziaren w trakcie odsłaniania się uskoków.

2.  W przednich czołowych częściach, świeżo pękniętych szczelinach zmęczeniowych 

gromadzi się ładunek elektronów EWP, który wytwarza pole elektryczne przyciągające 

dodatnie wodory w cząsteczkach pary wodnej wchodzącej z powietrzem atmosferycz-

nym w trakcie ich rozwarcia. Następuje dwuetapowo reakcja katalityczna składająca 

się z adsorpcji i absorpcji, a z rozbitych cząsteczek H
2
O wodory wchodzą do wnętrza 

metalu, zaś tlen tworzy związki przypowierzchniowe (tlenki).

Rys. 9.  Wykresy potencjałów elektrodowych w funkcji grubości powłoki z polistyrenu na stali 
45, aluminium i mosiądzu M63 [9]
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3.  Gazy atmosferyczne omywające metalowe konstrukcje dzielą się na dwie główne gru-

py, do pierwszej należy para wodna o cząsteczkach silnie spolaryzowanych, dwubie-

gunowych (dipolowych) z dodatnim momentem dipolowym, na którą silnie działa pole 

elektryczne, a do drugiej – słabo spolaryzowane, dwuatomowe gazy z momentem di-

polowym równym zeru, azot N
2
, tlen O

2
 i wodór cząstkowy H

2
, na które pole elektryczne 

nie oddziałuje.

4.  Uwolniony wodór z cząsteczek pary wodnej przemieszcza się w postaci atomowej Ho 

głównie do przodu przed szczelinę zmęczeniową do zdefektowanej strefy plastycznej, 

zatrzymując się w różnych miejscach, lukach, rzadziznach, wakansach, dyslokacjach, 

tworząc różnorodne niestechiometryczne związki chemiczne – wodorki lub łączy się 

w dwuatomowe gazowe cząsteczki H
2
. Wodór porusza się w metalu jako wodór atomo-

wy. Na powierzchni konstrukcji pracującej, obciążonej cyklicznie w powietrzu występu-

ją miejsca, gdzie wodór przenika łatwo przez powierzchnię metalową, takie jak szczeli-

ny zmęczeniowe i uskoki, bo są to świeżo pęknięte czyste powierzchnie oraz takie, gdzie 

para wodna nie ma łatwego dostępu, bo są zajęte przez cząsteczki głównie azotu i tlenu. 

5.  Wodór w sieci krystalicznej metalowej konstrukcji tworzy związki chemiczne albo jest 

w postaci gazu, rozpycha tę sieć, co daje wewnętrzne naprężenia ułatwiające propaga-

cję szczelin zmęczeniowych. Pełni więc negatywną funkcję w pracy konstrukcji. W dal-

szych badaniach zostanie omówiona rola wnikania azotu i tlenu, a przede wszystkim, 

w jakim stopniu te gazy wpływają na trwałość zmęczeniową metalowej konstrukcji. 
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CONSUELA NECŞULESCU

LUMINITA ŞERBǍNESCU

The implementation of e-learning platforms 

and Determining the Effectiveness of Multimedia 

Technologies in Teaching and Learning by Applying 

Statistical Tests

Wdrożenie platform e-learningowych oraz określenie skuteczności technologii 
multimedialnych w nauczaniu poprzez zastosowanie testów statystycznych
Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwiązania dotyczące poprawy i wzrostu efektywności za-
rządzania działalności studentów na zajęciach z użyciem narzędzi internetowych. Za pomocą tych 
rozwiązań studenci mogą mieć zawsze i wszędzie swobodny dostęp w informacji, takich jak: kursy, 
wirtualne materiały laboratoryjne, opisy badań oraz statystyki. Następnie przedstawiono wybrane 
wyniki badań i przykłady platform e-learningowych stosowanych w Rumunii. W eksperymencie na-
ukowym zastosowano techniki grup równoległych (4 grupy studentów drugiego roku, 2 grupy two-
rzące zespół eksperymentalny, dla których były używane kursy multimedialne do procesu szkole-
nia, i 2 grupy kontrolne). Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezę o pozytywnym wpływie 
realizacji kursów multimedialnych w procesie nauczania grup eksperymentalnych i efektywności 
stosowanych metod. 

Słowa kluczowe: platforma nauczania, e-learning, współczynnik asymilacji, współczynnik automaty-
ki, współczynnik efektywności, funkcja regresji.

Summary: In this article, we presented a solution for improving and rising the management 
efficiency of the students’ activities for the courses in the current semester, using Web Technologies. 
Moreover, using this solution given by the described application, students of any faculty can have 
anytime and anywhere access to information such as: courses materials, virtual labs materials, marks 
given for partial or final tests, statistics regarding the scholar situations. Then, we presented some 
statistics and examples of e-learning platforms realized in Romania. In this scientific experiment we 
applied the technique of parallel groups which supposes the implication of 4 groups of second year 
students, 2 groups forming the experimental team for whom the multimedia courses for training 
process were used and 2 control groups for whom teaching was made in the traditional system. 
The application of the statistical methods of processing experimental data attested the hypotheses 
about the positive impact of the implementation of the multimedia courses in teaching- learning 
process in the experimental groups and the efficiency of the applied methods to the experimental 
groups, compared to traditional methods, applied to control groups.

Keywords: e-learning platform, the assimilation coefficient, the automation coefficient, the efficiency 
coefficient, the regression function.
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 1. Introduction
The beginning of the third millennium is characterized by a sizable change regarding com-

munication technologies and information and calculus systems. Their potential is able to 

revolutionize the entire social system. On such terms, the education system should play the 

promoter role of information technologies, to make them accessible to the entire society.

The society is changing rapidly, and as educators we need to be sensitive to these 

changes and respond to them in a measured and thoughtful manner. As such, the rules 

for quality education at a distance are not very different from those that work in a clas-

sroom. The most important factor for quality distance education is advanced planning. 

In distance education strategic planning is not an option but a necessity. The planning 

process can be summarized in a five-step model:

1. Analyzing the needs of the learner,

2. Designing instructions based on students’ learning needs.

3. Developing instructional materials.

4. Implementing instructional sessions.

5. Evaluating the results systematically.

Information technologies are a set of methods of the producing processes and the 

programmed technical resources joined within a technological chain that provides in-

formation accumulation, storage and display, in order to lower the difficulty of using the 

information resources and to increase its efficiency and security [10].

The impact of the new computing and communication technologies on many aspects 

of modern life has been dramatic - nowhere more so than in the field of education in ge-

neral, and higher education in particular.

In recent years, educators have witnessed the rapid development of computer ne-

tworks, dramatic improvements in the processing power of personal computers, and 

striking advances in magnetic storage technology. These developments have made the 

computer a dynamic force in distance education, providing a new and interactive means 

of overcoming time and distance to reach learners.

The institutional support in adopting a new technology is crucial, for its success or, if 

not, for its failure, taking into account all the factors involved: institutional or administra-

tive aspects, technology application, teachers’ involvement, students’ attendance, but also 

the course contents- if and how these can be applied to the new educational technology.

 2.  Changes brought by implementing the multimedia 
technologies in the teaching-learning process

Implementing the multimedia technologies in the teaching-learning process implies an 

increased attention, amplified volume of conscious information and reduced time for 

training. 
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The principles of the new methods and the educational technologies based on using 

the informational technologies are the following [6]:

a)  to accomplish an informational flux (teacher- student), bi-directional, collaborative 

and inter-disciplinary,

b)  the future educational environment must be a virtual one, represented by an electro-

nic campus whose structure will be: administration, teachers’ room, course class- la-

boratory, virtual library,

c)  the training must be accomplished individually and must be based on teacher-student 

team work,

d)  the purpose of the teaching process and the education must be to inform, not to me-

morize passively,

e)  the interactive multimedia with its capacity to involve the user is the ideal support for 

the processes specific to teaching-learning process.

The following list represents the final results from the quality of Internet-based di-

stance education [7]:

Institutional Support

�  A documented technology plan that includes electronic security measures (e.g. 

password protection, encryption, back-up systems) is in place and operational to 

ensure both quality standards and the integrity and validity of information,

� The reliability of the technology delivery system is as failsafe as possible,

�  A centralized system provides support for building and maintaining the distance 

education infrastructure.

Course Development

�  Guidelines regarding minimum standards are used for course development, de-

sign, and delivery, while learning outcomes—not the availability of existing tech-

nology—determine the technology being used to deliver course content,

�  Instructional materials are reviewed periodically to ensure they meet program 

standards,

�  Courses are designed to require students to engage themselves in analysis, synthe-

sis, and evaluation as part of their course and program requirements.

Teaching/Learning 

�  Student interaction with faculty and other students is an essential characteristic 

and is facilitated through a variety of ways, including voice-mail and/or e-mail 

[1],

�  Feedback to student assignments and questions is constructive and provided in 

a timely manner,
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�  Students are instructed in the proper methods of effective research, including the 

assessment of the validity of resources. 

Course Structure 

�  Before starting an online program, students are advised about the program to 

determine if they possess the self-motivation and commitment to learn at a di-

stance and if they have access to the minimal technology required by the course 

design,

�  Students are provided with supplemental course information that outlines course 

objectives, concepts, and ideas, and learning outcomes for each course are summa-

rized in a clearly written, straightforward statement,

�  Students have access to sufficient library resources that may include a “virtual li-

brary” accessible through the World Wide Web,

�  Faculty and students agree upon expectations regarding times for student assign-

ment completion and faculty response.

Student Support 

�  Students receive information about programs, including admission requirements, 

tuition and fees, books and supplies, technical and proctoring requirements, and 

student support services,

�  Students are provided with hands-on training and information to aid them in secu-

ring material through electronic databases, interlibrary loans, government archi-

ves, news services, and other sources,

�  Throughout the duration of the course/program, students have access to technical 

assistance, including detailed instructions regarding the electronic media used, 

practice sessions prior to the beginning of the course, and convenient access to 

technical support staff,

�  Questions directed to student service personnel are answered accurately and quic-

kly, with a structured system in place to address student complaints.

Faculty Support 

�  Technical assistance in course development is available to faculty, who are enco-

uraged to use it,

�  Faculty members are assisted in the transition from classroom teaching to online 

instruction and are assessed during the process.

�  Instructor training and assistance, including peer mentoring, continues through 

the progression of the online course,

�  Faculty members are provided with written resources to deal with issues arising 

from student use of electronically-accessed data.
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Evaluation and Assessment 

�  The program’s educational effectiveness and teaching/learning process is asses-

sed through an evaluation process that uses several methods and applies specific 

standards,

�  Data on enrolment, costs, and successful/innovative uses of technology are used 

to evaluate program effectiveness,

�  Intended learning outcomes are reviewed regularly to ensure clarity, utility, and 

appropriateness.

This new training system is a complementary system, which allows a continuous pro-

fessional training, more accessible than the classical methods and very beneficial by the 

elimination of the geographical boundaries, unlimited and equal access for all the users’ 

categories [13]. The possibilities of information personalization offered by e-learning, 

both as language and contents structure, transform this unit into a powerful instrument 

for the EU objective of social integration and cultural diversity preservation.

Besides the specific benefits of unlimited access to information, the e-learning tra-

ining also has long term social and economical effects [5]. This way the citizens are going 

to become increasingly used to computers and Internet services which in time creates 

both the trained manpower for producing the information goods in the new economy 

and the customers for those goods and services as well.

 3.  Implementing an application to manage the distance 
learning students’ activities

The Web application aims to improve the teacher’s work in administrating the students’ 

activity in the courses which they attend in the present semester. By means of the web 

application, the students have access anytime to the information referring to their activi-

ty on a certain course, and the natural errors and the gaps, which could appear because 

of human mistakes, are completely eliminated.

The main aim of this system is the development of a medium easy to be used both by 

the students and the teachers. The success of the application depends on the teacher’s 

availability to make known this system provided with a qualitative educational content 

and with a questions set relevant in number and content [11]. By means of this system, 

the teachers may offer the students learning unities in digital format as well as questions 

for self-evaluating.

The created e-learning platform is developed on the Microsoft Active Server Pages 

(ASP) technology and can be used in any network  based on a Windows server. In order to 

view the created ASP files, an Internet Information Server 5.0 or 6.0 must be installed, and 

the directory where the ASP file is must be activated with Web Sharing for writing and 
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scripting. The connection to the database is an operation which is carried out by the sys-

tem, the user being responsible only for the delivery of the connection parameters (the 

name of the database, for example IdTests and driver). The database is created with Mi-

crosoft Access Application and contains 30 tables  and in 16 of them there are different 

types of relations. The remaining tables are meant to keep information regarding: user 

names and passwords, grades, general and annual grades, different statistics concerning 

the passed examinations, the failed ones, the credit points, the numbers of chapters to be 

given in the online tests for each subject, the date of the last access of the site to warn the 

students to be attentive during the training process, etc.

As far as the logical structure of the application is concerned, this is organized in 5 

modules which communicate with each other, one-way-directed, as one can see in the 

following figure 1:

For a person to use the managerial module, the teaching module, the secretary modu-

le or the students module, he first must authenticate himself using a managerial account, 

a teaching, a secretary or a student one[account = (name, account, password)]. Similarly, 

the teaching and the students modules depend on the settings made at the level of the 

administration module, respectively the secretary module, and the students’ module de-

pends also on the settings made at the level of the teaching module.

 

The  teaching 
module 

The public module 

The managerial 
module 

The  
students  

The secretary 
module 

Figure 1. The modular logical structure of the application
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3.1. The public module
The public module provides information about the educational offer, the enlisting mo-

dule as well as the guide book. From this module one can find out information about the 

existing faculties in an University, the existing specializations of each Faculty and the 

number of places, the study taxes and what has to be done in order to become a student.

Also in this module, there is information to be learned about referring to the study 

plan of each specialization in an university year or about the enlisted students of learning 

at a distance program and their final school situations.

Here one can find all the events taking place in the University (conferences, semina-

ries) and to which the students and the teachers can participate.

The figure 2 presents the logical structure of the public module.

3.2. The managerial module
The functions offered by the administration module are very important, because the 

other modules and functions depend on them (see figure 3). The functions of the admi-

nistration module may be grouped into the following categories: functions necessary to 

the organizational chart of the university: faculty updates, profile updates, teacher upda-

te; functions necessary to account management: updating the administrator’s personal 

account, updating the teachers’ and secretaries’ accounts; functions necessary to
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communicate: forum administration. The administration panel of the forum is the place 

where most configurations are made. The administrator controls here the forum and ca-

tegory organization, and may configure the forum names and self cleaning settings.

The administrator having an account for the application may introduce in a form the 

account name and password, and when clicking OK the application will check if there is 

such an account and password. According to the testing results made by the application, 

the administrator will be allowed to access the functions of the respective module corre-

sponding to his/her account, otherwise an error message will be displayed.

We will choose the operation of profile update to exemplify this. The administrator is 

allowed to do the following operations:

�  list the existing profiles;

� add new profiles;

� change a profile;

� delete a profile;

� update the secretary account.

3.3. The secretary module
The secretary module provides functionalities necessary for the administration of the 

organizing structure of specializations as well as functionalities necessary for the admini-

stration of the students’ activity (updating of university and learning years, of students and 

study plan). The functionalities of the secretary module are important because the whole 

process of studying depends on them (see figure 4). So, at this level, the following stages 

of evidence of the education system are established:

�  The study plan on faculties, specializations, calendar years and study years. The creating 

of the study plan requires the establishment of the study disciplines of each study year, 

of the specific credit points, of the evaluating form (written or oral examination), of the 

semester in each of the disciplines studied, of the entitled teacher and of the tutor.

�  The students’ details on faculties, specializations, calendar years and study years. Be-

fore going to a new calendar year, the secretary must always take into account the 

“School Situations”. The moment the secretary opens this page for each student, the 

following dates are actualized:

� the number of passed exams is calculated,

� the number of re-examinations is determined,

� the accumulated credit points are calculated,

� the passing grade of the study year. 

�  The emphasis on faculties, specializations, calendar and study years. This option is 

useful to the secretary for visualizing the obtained results of the students as for their 

listing, too. 
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�   The School Register of each faculty, specia-

lization, calendar and study year.

�  Statistical reports at the request of each 

faculty, specialization, calendar and stu-

dy year.

The secretary of a specialization has an acco-

unt created by the administrator of the appli-

cation. On the basis of the account and of the 

password, he can access the web pages thro-

ugh which he realizes all the necessary actions 

of the secretary. A secretary can access on the 

basis of the account only the pages specific to 

the specializations of which he is taking care. 

To conlcude, the secretary must have training 

specific to the following responsibilities: 

�  The enlisting of the candidates for the 

first year of the study year.

�  The closing of the school situations 

(enlisting, exclusions).

� The students’ repartition. 

�  The underlining of the examinations 

results.

� Various reports.

3.4. The teaching module
The teaching module provides functionalities necessary for the administration of the or-

ganizing structure of the courses (the structuring of the course material on chapters), of 

the announcements referring to the examination dates, of the evaluating forms as well as 

functionalities necessary for the administration of the students activity [8]. This module 

also realizes the communication with students on chat or e-mail.

Functionalities offered by the teacher module are grouped in the following categories 

(see figure 5):

�  functionalities necessary to the administration of the organizing structure of the 

courses: the transmission of the course materials, presentations of the chapters 

from the material,

�  functionalities necessary to the examination of the students: the establishing of 

the evaluating form, of the on-line tests of the chapters which come up in the exa-

mination [3],
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univeristy years 
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study years  

Updating  
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Filling  of the 
catalogue 

Listing/Viewing 
school situations 

Listing/Viewing the 
centralizing 

Secretary 
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Students  

Figure 4.  Functionalities provided by the secre-
tary modul
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�  functionalities necessary to the ad-

ministration of the students’ activity 

during the courses: recording the stu-

dents’ activity at the examinations,

The titular course teacher or the discipline 

tutor must provide the enlisted distance le-

arning students with the necessary materials 

for acquiring knowledge at each discipline

Every tutor has an account and a pas-

sword, established by the administrator of 

the application. With these he can realize 

all the necessary actions in the pages corre-

sponding to the disciplines which he teaches. 

Thus, a teacher cannot administrate the infor-

mation about other specializations, study or 

calendar years.

Administration. Announcements. The tu-

tor may inform all the students by means of 

an “announcements” window about the set-

tlement of the partial and final examinations, 

meetings to discuss certain issues, eventual 

changes to the school program etc. 

Communication. The teacher may con-

tact the students on e-mail or chat. To send 

an e-mail, the teacher can establish to whom he is sending the e-mail. By means of some 

validation cassettes, he has the following possibilities:

�  to select one student to whom he will send the e-mail,

�  to select a certain group of students to whom he wishes to send an e-mail,

�  to select all the students.

The Chat LD application is useful for the students and teachers to discuss on-line. 

Thus, the teacher can simplify the acquiring of knowledge by individual or group explana-

tions of some parts of the course material which haven’t been understood. 

The evaluation of the students. The teacher may establish the form of evaluation 

which he wishes to use for evaluating the students. He has the possibility to use 

the on-line LDTests application or to use the project evaluation form or to combine 

these two.

In case of on-line situations, the teacher decides that the final mark should consist 

of one mark obtained at a summative evaluation or as a sum of more marks of different 

formative and one summative evaluation form.

Figure 5.   Functionalities provided 
by the students module
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When using the on-line LdTests evaluation, the teacher is the one who is in charge of 

managing the test questions which are organized in chapters. Thus, he has the possibility 

to view and actualize the chapters and the questions of each chapter.

The teacher may choose the project evaluation form. The project begins with defining 

and understanding the task, with its solving and continues for some days or weeks, the 

time in which the students have permanent consultations with the teacher. The project 

can be carried out in groups or individually.

The teacher can update (adding, modifying or deleting) at the beginning of each se-

mester the already proposed project themes. After establishing the themes, the teacher 

is the one who forms the groups of students for each project. The groups of students are 

formed at random depending on the number of students for each group.

The hand filling in of the catalogues. Taking into account the groups of students, the 

teacher can complete the catalogues by introducing the marks on a form. First of all, each 

student has five spaces for marks (the student can repeat the examination five times). The 

teacher must first choose the date for the examination and the number of marks of which 

the final mark is formed (a mark if the teacher chooses only one summative evaluation or 

more if more examinations are desired).

For each student in a group there are three columns representing the obtained mark, 

date of examination as well as the possibility of improving the mark. In this last column, 

after the first passed examination, appears a cassette of validation. If the student asks to 

improve the mark, the teacher fills this cassette of the respective student, giving him this 

possibility. This is an important aspect because after the first exam session, the teacher 

can mark only those students who haven’t passed the exam or who have chosen to im-

prove the mark.

At a new examination, the teacher has the possibility to mark only those students 

who haven’t passed the examination or who wanted to improve the mark, if the valida-

tion cassette was filled, the teacher thus having a clear situation of the passed examina-

tions and of the re-examinations.

After each exam session, the teacher has the possibility to list the catalogues and to 

save them in a file on PC.

The automatic filling of the catalogues. The teacher has the possibility to complete 

the catalogues in accordance with the obtained grade given in the on-line tests at the 

first exam session or at the re-examination sessions. Thus, after filling in the date of the 

examination and the number of marks, the teacher must fill in the dates when the exami-

nations took place and the percentage of each mark.

At the first examination, all the students who didn’t pass the on-line examination or 

the missing students will be listed, and at a new examination all will be generated auto-

matically in the catalogue only for those students who haven’t passed the examination 

or asked to improve the grade.
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If the student tries to repeat the examination for several times at the established date 

because he is not satisfied with the grade, all his marks are saved in a table in the data 

base, and when the catalogue is generated, the obtained mark of the first test is taken 

into consideration.

3.5. The students module
The students module offers the possibility to receive course materials, information 

about their activity during the classes in the present study year as well as the possibi-

lity to repeat self-evaluating tests at each chapter, to discuss with the colleagues and 

the tutors by chat or e-mail and to view the project theme which he must do and the 

group he belongs to. 

The students module offers an account for applying the following functionalities (see 

figure 6):

�  the possibility of accessing the 

course materials for all disciplines 

in the present semester, presenta-

tions of each chapter at each disci-

pline,

�  online testing and self-evaluating 

at each chapter,

�  the listing of final marks of the stu-

dents for each course in the seme-

ster,

�  communication with colleagues 

and the discipline tutor,

�  the possibility to access the virtu-

al online laboratories (for certain 

subjects).

For those subjects provided with la-

boratories in the mode of traditional edu-

cation, the distance learning student may 

have access to virtual laboratories. The 

student may access the presentations in 

specialized programs (WinkPortable – for 

the computer science laboratories, La-

bView – for the physics laboratories) and 

files in .pdf format that contains images 

with presentations and that may be sa-

ved in the personal computer.
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4.  Statistical methods for measuring the results obtained 
by students in the teaching and learning process

In this chapter we present the results of an experiment made at the Faculty of Economics 

Sciences. In this scientific experiment we applied the technique of parallel groups which 

supposes the implication of 4 groups of second year students, 2 groups forming the expe-

rimental team for whom the multimedia courses for training process were used and 2 

control groups for whom teaching was made in the traditional system. The experimental 

implementation and the determination of the efficiency of the teaching- learning multi-

media technologies were made with the desire to underline the necessities of transfor-

mations which self-impose to the educational system, to synchronize it with the general 

tendencies of the development of the contemporary society.

The efficient implementation of the multimedia technologies in the teaching- lear-

ning process necessitates a scientific underlying, meaning a demonstration of its utility, 

its pedagogical reason. “The defining of the quality and efficiency categories into the te-

aching- learning process is possible only through evaluation” [6]. In any field of research, 

“evaluation means a set of operations through which data resulted from the investigation 

of phenomena are brought into light, are measured, represented and interpreted” [2]. 

The contemporaneousness of the investigation topic relies on the fact that in recent 

years the society made more persistent demands linked to computers: the specialists’ 

training in the implementation of the computer system through the development of 

the skills of finding, accumulating and understanding the information, of implementing 

the informational and communicative technologies for its processing, of building virtu-

al models of the objects and actions into the real world. The advances in informational 

technologies contributed to the motivational rise in the study of some disciplines, which 

have nothing in common with informatics, because they facilitate learning, due to the 

fact that the individual particularities of the student are taken into account, also his/ her 

capacities and preferences, assuring the existence of feedback between the student and 

program, increasing the efficiency of the learning process. 

Thus, the informational technologies are used more frequently in the diversity of 

spheres of human activities: medicine, finances, mass-media, science and in education. 

Bringing these arguments, we can state that the refreshment of the educational pro-

cess is practically impossible, without the implementation of the advanced informatio-

nal technologies, including the multimedia technologies. 

For the statistical processing we shall examine the results of a test which was applied 

to two comparative groups: experimental groups for whom the multimedia courses were 

used for the instruction process and the control groups for whom teaching was realized 

in the traditional system. 
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The measurements were done based on the evaluation of the following aspects: the 

evaluation subsequent to sustaining an ability test and performing a control task, and 

regarding creative abilities. In order to choose the validation criteria for the experimen-

tal results we rely on the following categories: the quantity of assimilated information, 

the awareness regarding the gained information, the degree to which the subject matter 

was assimilated. These are part of the student’s abilities field and will be applied for the 

evaluation.

The parameter expressing the quantity of information is calculated based on the 

number of study elements (Nes). In order to determine Nes we will use the logical 

structure of the “Databases” subject matter. The number of study elements is thirty 

(Nes=30). The value of this parameter is relative and it is established by the author of 

the multimedia training course. Research has shown that the level of generalization 

of this course depends on the number of study elements included. If the students as-

similate this volume of information, we may consider that the established objectives 

have been met.

The parameter reflecting the awareness level is determined by applying the assimila-

ted knowledge. The value of this parameter is expressed through the Gc coefficient, which 

is established by the following definition: “awareness is the intellectual and mental acti-

vity, the attention for clarification and understanding” [4]. The author Gremalschi L. pro-

poses an evaluation model for students’ knowledge and abilities in which the students’ 

abilities is divided regarding subject matters pertaining to informatics in six categories: 

knowledge (Gc=1), understanding (Gc=2), application (Gc=3), analysis (Gc=5), synthesis 

(Gc=5) and evaluation (Gc=6). Based on the particular traits of the awareness level, we will 

determine the coefficient of subject matter assimilation. Applying these new educatio-

nal methods and strategies, as well as the new teaching-learning technologies, lead to 

the realization of the scientific principle, by modernizing the contents and perfecting the 

level of training.

4.1.  Analysis of the degree of assimilating the subject, of the students’ 
performance level and of the teaching methods 

4. 1.1. Analysis of the degree of assimilating the subject 

The parameter that reflects the quality of learning the subject is expressed by the assi-

milation coefficient (Ci). For the test we set the awareness coefficient Gc=4, because it 

determines the students’ capacity to “know, understand, apply and analyse” [9] the in-

formation. 

The control test focused on the students’ “creative skills”, the awareness coefficient 

was set at Gc=5, corresponding to the level “creative knowledge” expressed by the “syn-

thesis” criterion.You can see in the following figure 7.
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The assimilation coefficient for each student will be determined from the formula: , where:

Ci = ict
t

it – the number of questions of the test;

itc – the number of correctly solved questions.

Given that the prepared test contains 30 questions, (the value it=30), the questions 

were chosen according to “the volume of knowledge, included” in the course. The test 

“contains problems with various difficulty” [2]. 

Based on the value of the assimilation coefficient we take into account the following 

cases:

a)  If the assimilation coefficient Ci ≥ 0.7, the subject is deemed as assimilated at a high 

level;

b) If: 0.5 ≤ Ci < 0.7, the subject is deemed partially assimilated;

c)  If Ci < 0.5, the subject matter is not assimilated (in conclusion it is necessary to review 

the content of the questions).

For 13.64% (3 students) out of 22 students of the control group, the assimilation co-

efficient is below 0.5(see figure 7). These students did not assimilate the subject matter 

appropriately. The subject is deemed partially understood (the value of the assimilation 

coefficient is between 0.5 ÷ 0.7) by 40.91% (9 students) of all the students in the control gro-

up, significantly higher (p = 0) compared to 22.73% (5 students) of the experimental group. 

The subject is assimilated at a high level (an assimilation coefficient higher than 0.7) by 

45.45% (10 students) out of the 22 students of the control group and by 77.27% 
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Figure 7.  Distribution of students according to the appropriation for the control group and experi-
mental group
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(17 students) of the 22 students of the experimental group. The number of students in the 

experimental group who assimilate the subject at a high level is significantly higher than 

that of the students of the control group (17 compared to 10 students).

This analysis proves that in the experimental groups, in which modern teaching and 

learning technologies were applied, the assimilation coefficient is higher, compared to 

that in the control group, where traditional training methods were applied.

If: Ni = it*n;  Nic = Σ ict1, where:

it – number of questions of the test;

n – the number of students in the group;

itci – the number of questions solved correctly by the student i;

Ni – the total number of questions proposed for the whole group;

Nic – the total number of questions solved correctly by the experimental or control group;

We will determine the assimilation coefficient or each group (Ci) using the following 

formula: Ci = Nic
Ni

From the analysis of the results obtained we conclude that the required knowledge 

assimilation level was reached and that the necessary volume of information was assimi-

lated in all the groups(see figure 8).

As we can see in figure 9, in the experimental group the subject assimilation coeffi-

cient is higher than that of the control group (0.81 compared to 0.66 – the average value of 

the assimilation coefficient for the experimental and control group respectively).

For the analysis of the results of the execution of a control test in the experimental 

group and in the control group the awareness level of Gc=5 was set. The value of the test 

was graded with 10 (It=10).

n

i=1

Figure 8.  The level of assimilation of the study material in the control group and experimental 
group
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Following the analyses of the results obtained we can say that the subject was assimi-

lated, and the objectives proposed were achieved.

4.1.2. Analysis of the automation coefficient

The students’ performance level, in relation to skills concerning the application of the 

knowledge and the handling of implicit tools, of study processors, will be determined 

after the time necessary for the completion of the test. The automation coefficient [14.], 

marked with Ca, will be determined by the ratio:

Ca = te
tp , where

tp – the time expected for the execution of the tasks of the paper;

te – the time necessary for the student to perform the given tasks.

If

Tp=tp*n, Te = Σtei, where:

tp – the time expected for the execution of the task;

tei – the time necessary for the student to perform the given tasks;

Tp – total expected time;

Te – total time necessary to the students to perform the given tasks.

The average automation coefficient, which is the ratio between the total expected 

time Tp and the total time necessary to complete tasks Te, of each group will be calcula-

ted using the formula: C

Figure 9.  The level of assimilation of the study material in the control group and experimental 
group
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The data indicating the value of the average automation coefficient, calculated in 

each of the groups of the two compared groups are represented in the following table 1:

Table 1.  Average value of the automation coefficients for the experimental group 
and for the control group

Experimental Group Control Group

Group
The average 
assimilation 
coefficient

The average 
automatization 

coefficient
Group

The avergae 
assimilation coef-

ficient

The average 
automatization 

coefficient

For the test

E I 0,776 0,8225 CI 0,68 0,9025

E II 0,844 0,825 CII 0,647 0,9083

Ca 0,82375 Ca 0,9054

For the control task

E I 0,81 0,7325 I 0,58 0,9725

E II 0,875 0,6895 II 0,616 0,975

Ca 0,711 Ca 0,97375

The smaller the ratio between the time spent by the student and the expected time, the 

more efficient the automation coefficient.

Table.1. shows the values of the average automation coefficient of each group of stu-

dents, recorded following the test and the completion of the control test. Thus, the calcu-

lation of the automation coefficient of each group indicates the following results:

�  for the experimental group Ca = 0,82375 at the completion of the test and Ca = 0,711 

at the control test,

�  for the control one Ca = 0,9054 at the completion of the test and Ca = 0,97375 at the 

control test.

Following the analysis of the results in table no.1. we note that the students in the gro-

ups with a higher assimilation level (close to 1), also have a more efficient automation co-

efficient. In the control group almost all the expected time was consumed within papers 

or tests, showing a rather poor assimilation coefficient. We can conclude that, by applying 

the new teaching and learning technologies we succeed in providing students with better 

outlined computer skills, than in the case of applying the traditional training methods.

4.1.3. Analysis of the efficiency coefficient

Let us determine a new parameter that will illustrate the quality of the training process 

with the implementation of the multimedia classes, expressed by the efficiency coeffi-

cient (Ce) of the teaching and learning process.

The relative efficiency coefficient of the assimilation of the subject will be determined by 

the ratio between the total number of subjects and the expected timeframe.
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The real efficiency coefficient will be the coefficient of the assimilation of the subject by 

each student (i) and will be determined by the ratio between the total number of subjects 

correctly solved and the timeframe in which the student solved the questions of the test 

(i).

Crl = itci

tei
, where:

Ni – number of questions of the test;

Tp – the time expected for the execution of the tasks;

itci – the number of questions solved correctly by the student i;

tei – the time necessary for the student to perform the given tasks.

For the validity of the results we will compare the values of the efficiency coefficients 

of the teaching and learning process and we will consider the following cases:

If the real efficiency coefficient Crl ≥ Crv, (i.e. Crl ≥ 0.75 then:

a)  for 0.8 ≤ Crl < 1 – the results are excellent, therefore the teaching technologies are very 

efficient;

b)  for 0.7 ≤ Crl <0,8 the results are very good, so the applied teaching methods have a high 

efficiency coefficient;

c)  if: 0.6 ≤ Crl < 0.7 – the results are rather good, the efficiency coefficient is close to the 

targeted;

d)  if: 0.5 ≤ Crl < 0.6 – the efficiency coefficient is low, the teaching and learning methods 

need some changes;

e)  if Crl < 0.5 than the teaching and learning process is inefficient and it is necessary to 

review the content of the course or to change the teaching technologies.

Figure 10.  Distribution of students according to the coefficient of performance for experimental 
group and control group

Crv = Ni
Tp = 0,75
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You can see in the following figure 10 that for 31.82% (7 students) of all the students 

in the control group the teaching and learning process is inefficient (the efficiency coef-

ficient is < 0.5).

The teaching technologies need some changes (the efficiency coefficient has values 

between 0.5 and 0.6) for 22.73% (5 students) of all the students in the control group, who-

se percentage is higher than the percentage of 9.09% (2 students) in the experimental 

group. 

Starting with a value of the efficiency coefficient of 0.6, the share of students in the 

experimental group is higher than that of the students in the control group. Thus for 

36.36% of the students in the experimental group (8 students) the results are very good, 

so the applied teaching methods have a high efficiency coefficient. We can only say the 

same thing about 18.18% of the students in the control group.

We can notice that, in the result of the pedagogic experiment in the experimental 

groups, the efficiency coefficient of teaching is greater than or equal to 0.75, so we can 

deem that the teaching process is efficient. However, in the control groups, the efficien-

cy coefficient of the teaching and learning process is lower: between 0.5 and 0.6, which 

shows the inefficiency of the traditional teaching and learning methods. In this case 

the multimedia courses contain too much information, which cannot be assimilated by 

traditional methods, in the pre-established time.

The students who have obtained a higher subject assimilation coefficient, obtained, 

in a shorter time than the one provided for the completion of the tasks, a higher efficien-

cy coefficient. Thus we conclude that by applying the information technologies in the 

teaching and learning process we receive as a result:

1.  an increase in the volume of assimilated information (the assimilation coefficient, the 

capacity of the memory);

2.  a reduction of the timeframe (the automation coefficient) necessary to acquire know-

ledge and computer skills;

3.  an increase in attention, whose parameter is more difficult to measure, but has a great 

influence throughout the whole teaching and learning activity. With the help of the 

multimedia effects we can focus our attention on the key elements of the displayed 

information.
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4.2.  Central trend and variation indicators
The central trend and variation indicators for the test task in the experimental and con-

trol group you can see in the Table 2.

Table 2. The central trend and variation indicators for the test task in the experimental 
and control group

Experimental group Value indicators Control group Value indicators

Mean 24,40909 Mean 19,86364

Standard Error 1,007889 Standard Error 0,926511

Median 25,5 Median 20

Mode 30 Mode 18

Standard Deviation 4,727418 Standard Deviation 4,34572

Sample Variance 22,34848 Sample Variance 18,88528

Kurtosis –0,90668 Kurtosis –0,68347

Skewness –0,50199 Skewness –0,04002

Range 15 Range 16

Minimum 15 Minimum 12

Maximum 30 Maximum 28

Sum 537 Sum 437

Coefficient of variation 0,1938 Coefficient of variation 0,2190

Count 22 Count 22

Following the analysis of the results in table no.2, the average score of the 22 students in 

the experimental group is significantly higher than the average score of the students in 

the control group (24.41 compared to 19.86 points).

The standard error is lower in the case of the control group (0.93 compared to 1). Half 

of the students in the experimental group have a score lower than 25.5 points and for 

the control group lower than 20 points. Most students in the experimental group have 

30 points while most students in the control group have 18 points.

The score of the students in the experimental group deviates, on average, more or 

less, from the average value of the score by 4.73 points and in the case of the students in 

the control group by 4.34 points.

The kurtosis of the group can be assessed based on the Kurtosis indicator in such 

a way as for the control group as well as for the experimental group this indicator has 

a strictly negative value which reflects a Mezokurtic distribution with a flatter graphic 

representation compared to the normal distribution curve.
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The asymmetry direction is given by the value of the Skewness indicator so that for 

the experimental group we have a negative or right average intensity asymmetry (–0.50) 

and for the control group we have a right low intensity asymmetry (–0.04).

The experimental group is more homogenous than the control one because the value 

of the variation coefficient for the experimental group is lower than that of the control 

group (0.1938 compared to 0.2190).

Table 3.  The central trend and variation indicators for the control test in the experimental and 
control group

Experimental group Value indicators Control group Value indicators

Mean 8,454545 Mean 6

Standard Error 0,277022 Standard Error 0,308607

Median 8,5 Median 6

Mode 8 Mode 5

Standard Deviation 1,29935 Standard Deviation 1,447494

Sample Variance 1,688312 Sample Variance 2,095238

Kurtosis -0,79096 Kurtosis 1,313756

Skewness -0,39191 Skewness 0,829019

Range 4 Range 6

Minimum 6 Minimum 4

Maximum 10 Maximum 10

Sum 186 Sum 132

Coefficient of variation 0,1529
Coefficient of 

variation
0,2417

Count 22 Count 22

As we can see in table 3, the average score, at the control test, of the students in the expe-

rimental group is significantly higher that the average score of the students in the control 

group (8.45 compared to 6 points).

The standard error is lower than in the case of the experimental group (0.277 compared 

to 0.309). Half of the students in the experimental group have a score lower than 8.5 points 

and for the control group under 6 points. Most students in the experimental group have 

8 points while most students in the control group have 5 points.

The score of the students in the experimental group deviates, on average, more or 

less, from the average value of the score by 1.299 points and in the case of the students in 

the control group by 1.45 points.

The kurtosis of the group can be assessed based on the Kurtosis indicator in such 

a way as for the control group as well as for the experimental group this indicator has 

a strictly negative value which reflects a Mezokurtic distribution with a flatter graphic 

representation compared to the normal distribution curve.
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The asymmetry direction is given by the value of the Skewness indicator so that for 

the experimental group we have a negative or right average intensity asymmetry (-0.39) 

and for the control group we have a left high intensity asymmetry (0.83).

The experimental group is more homogenous than the control one because the value 

of the variation coefficient for the experimental group is lower than that of the control 

group (0.1529 compared to 0.2417).

5.  Analysis of the correlation between the score and the 
time required for the response

We are further analysing the dependence of the score, deemed an endogenous variable, 

against a potential influence factor i.e. the time, an exogenous variable.

The regression function [12] that describes the relationship between the two varia-

bles is given by the formula:  y = a + bx + ε,  in which: 

y – is the score obtained by each student,

x – is the necessary work time,

ε – random variable (residual or disturbing),

a – and, b – the parameters or coefficients of the model(see figure 11).

Figure 11. Correlation between the scores obtained and working time

The theoretical values of variable Y: Y = a + bx, in which: a,b – the values of the parameter 

estimators.

The parameters of the econometric model are assessed by means of the ordinary least 

squares (OLS) method (see figure 12):
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Figure 12. Estimarii model results using regression method in EViews program

No. of observations: 22

R-squared – the determination coefficient 0.4043 which means that approx. 40% of the 

variation of the scores obtained by the students is due to the influence of time.

AIC is the Akaike criterion used for the comparison of two or more econometric mo-

dels. The econometric model for which the smallest value corresponding to this indicator 

was obtained is chosen (for the linear model AIC is 5.56).

Between the score obtained by the students and the necessary time there is an avera-

ge intensity and direct correlation (R – the correlation ratio is 0.64).

The assessed model is: Y= 4,71 + 0,60x

The values of the residual variable will result from the following relation: ε = Y – Y

The verification of the significance of the model involves:

1. the verification of the random variable self-correlation assumption;

2. the verification of the random variable homoscedasticity assumption;

3. the verification of the significance of the estimators;

4. the verification of the significance of the correlation ratio.

1.  The verification of the random variable self-correlation assumption: dL= 1,24 and 

dU = 1.43 (taken from the Durbin-Watson distribution table). The calculated Durbin-

Watson is: dc = 2.06. If dc
 > dU, this means that the random variable self-correlation as-

sumption is rejected, i.e. the values of the random variables are independent of each 

other, which implies the fact that data records in samples were independent. In this 

situation, the model is statistically correct.



(



The Implementation of E-learning Platforms and Determining the Effectiveness of Multimedia...

77

2.  The verification of the random variable homoscedasticity assumption. The verification 

of the random variable homoscedasticity assumption will be performed by means of 

the White test (see figure 13).

Figure 13.  Verification of the hypothesis of homoscedaticitate through the calculation of the test 
using the White EViews programs

It is noticed that for the significance threshold α = 0.05 we have Fc = 6.45 ≥ F
0,05;1;20

 = 

4.35 and LM = 5.90 ≥ x2
0,05;1 

= 3.84 and the model parameter estimators are significant 

(t0,05;20 = 2.09) indicating the presence of the heteroscedasticity of errors, but, for the 

significance threshold α = 0.01, F
c
 = 6.45 < F

0,01;1;20
 = 8.10 and LM = 5.90 < x2

0,05;1 
 = 6.63, and 

the model parameter estimators are insignificant (t0,01;20 = 2.95), so the homosceda-

sticity assumption is verified.

3.  The verification of the significance of the estimators. In relation to estimator b, the re-

gression coefficient is significantly different from zero because t-Statistic = 3,68 ≥ t0,05; 

20 = 2.09 and p = 0.0015 < α = 0.05 while estimator a is not significantly different from 

zero because t-Statistic = 0,87 < t0,05; 20 = 2.,09 and p = 0.395 > α = 0.05.

4.  The correlation ratio is significantly different from zero because: F-statistic = 13.57 ≥ 

F
0,05;1;20

 = 2.09 and p = 0 < α = 0.05.

In conclusion, model Y= 4.71 + 0.60x may be assessed as representative for the ca de-

scription of the dependence between the score obtained by the students and the neces-

sary time.
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 6. Conclusions

The implemented electronic platform has a opened and adaptive structure that contains 

the following interaction components: 

� the administration component,

� the educational component,

� the communication component.

The administration component is very important and contains:

� user administration,

� educational component administration (secretariat),

� discussion forum administration.

The educational component allows the educational material to be created online and 

offline. The management of the educational component is very important and contains:

�  The course management: course making, adding, changing and deleting chapters, 

course visualising,

�  The test and project management: adding, changing and deleting certain questions 

in the test or evaluation cards, updating the project topics. Every test will contain 

a set of questions established by the teacher; the questions are chosen at random 

from the set of questions of each chapter,

� The virtual laboratory management: with specialized software for each course.

The communication component includes a discussion forum, students’ update, 

e-mail and chat communication with the tutors. The designed platform e-learning is 

an integrated teaching, learning and content management system based on modern 

educational principles. The platform e-learning provides support to teach and learn, 

test and evaluation, content administration, education monitoring and curricular 

conception. Therefore it offers the student the possibility to access the curricula (di-

dactic material) anytime and anywhere, thus developing mobility and facility for the 

theoretical activity. Through this platform, the students may have online examina-

tions, receive the feedback for his/ her results, or monitor his/ her performance in his/ 

her personal page.

The statistical methods applied to process the experimental data confirmed the hypo-

thesis about the positive impact (influence) of multimedia course implementation in the 

teaching-learning process for the experimental groups and the efficiency of the methods 

applied to the experimental groups, in contrast to the traditional methods applied to the 

control groups.

Considering the heterogeneous elements of the statistical population, the conclusion 

is statistic only for the elements involved in the experiment. For other elements, the conc-

lusion is applicable only through analogy.
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We presented the data processing by some statistical tests, applied in evaluating the 

results of the pedagogical experiment. According to the criteria I used and the hypothesis 

I checked, I may conclude that:

�  the general analysis of the statistical and mathematical evaluations indicate satis-

factory progress for all the students involved in the research experiment;

�  the methods applied contribute to increasing the efficiency of the teaching-

learning process and provide a learning possibility according to each student’s 

individual particularities;

�  the multimedia course implementation contributes to information learning, by ap-

plying knowledge in the creation process;

�  the computer assisted learning generates an increase in the quality of learning;

�  the multimedia courses applied in the teaching-learning process of all subjects in-

creases students’ interest toward the respective subjects.

This study tried to propose a new perspective of the teaching-learning process, according 

to the presented exigencies. The use of information technologies provides new possibili-

ties to stimulate interest and new ways to involve the student in the knowledge process.
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Właściwości programowania wC++ 

bezprzewodowego kanału transmisji danych

Streszczenie: Rozważano problem bezprzewodowego kanału komunikacyjnego do sterowania ro-
botami transportowymi. Przeprowadzone testy kanału komunikacyjnego pozwoliły na zastosow-
anie tego kanału do sterowania innymi ruchomymi obiektami.

Słowa kluczowe: robot, komunikacja, bezprzewodowa, sterowanie.

Accomplished and researched computer system of wireless data transfer which may be applied 
to remotely control mobile robots
Summary: The article considers the issues of wireless communication channel construction for the
purposes of transportation robots management. The test conducted on the computer communica-
tion channel allows for its application also for remote control of other moving objects.

Keywords: robots, communication, wireless, management.

    
 1.Wstęp

Transmisja danych w systemach informatycznych jest podatna na różnego rodzaju błędy, 

przed których konsekwencjami musi zostać zabezpieczona. Zabezpieczenie informacji 

odbywa się przez kodowanie korekcyjne, dzięki czemu zwiększa się niezawodność syste-

mów informatycznych. Na sygnał w kanale telekomunikacyjnym działają różne zakłóce-

nia, które powodują przekłamania w transmisji. W systemach transmisji danych wymaga 

się stopy błędów rzędu 10-6–10-9.

Rysunek 1. przedstawia sposób transmisji danych z wykorzystaniem kodu korekcyjne-

go. Do standardowego systemu transmisyjnego został dodany koder oraz dekoder. Koder 

realizuje proces kodowania i jest on umieszczony między źródłem danych a łączem trans-

misji danych. Zadaniem kodera jest przekształcenie ciągu wiadomości m w ciąg kodów c
x
, 

który następnie jest poddawany procesowi modulacji.

Rys. 1. System transmisyjny z kodem korekcyjnym

Źródło
danych

Koder Modu-
lator

Kanał
telekomunika-

cyjny

Demo-
dulator

Deko-
der

Ujście
danych

Zakłó-
cenia

Strona odbiorczaKanał transmisji danychStrona nadawcza

m cx Sx Sy m*cy
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Kanały transmisji danych tworzy się na łączach telekomunikacyjnych, do których dodaje 

się modulator i demodulator [L1]. Modulator zajmuje się przekształceniem sygnału cy-

frowego c
x
 w sygnały S

X 
, przystosowując go do parametrów odpowiednich dla danego 

kanału telekomunikacyjnego pod względem pasma i amplitudy. Sygnał wyjściowy kanału 

transmisyjnego S
Y
 zostaje poddany procesowi demodulacji, w czasie której następuje za-

miana sygnału analogowego na postać cyfrową. Dekoder układu transmisyjnego zajmuje 

się korekcją wszystkich napotkanych błędów. W tym celu dekoder wykorzystuje określo-

ną metodę korekcji, która zależy od charakterystyki kanału transmisyjnego.

Rys. 2. Schemat przebiegu transmisji od nadajnika do odbiornika
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Podczas projektowania pary kodera i dekodera głównym problemem jest osiągnięcie 

wymaganej stopy błędów transmisji oraz uzyskanie możliwie jak najszybszej prędkości 

przesyłu danych.

 2.  Projekt stanowiska laboratoryjnego do bezprzewodowej 
transmisji danych

Celem stworzenia stanowiska było : 1) badanie transmisji danych na częstotliwości 868 

MHz, 2) sprawdzenie przesłanych danych pod kątem poprawności oraz napisania opro-

gramowania obsługującego urządzenia nadawczo-odbiorcze.

Stanowisko zostało wyposażone w następujące elementy (rys. 2.):

a) dwa urządzenia nadawczo-odbiorcze, 

b) dwa laptopy z zainstalowanym programem.  

 3. Urządzenie nadawczo-odbiorcze

Urządzenie stworzone na potrzeby badawcze umożliwia bezprzewodowe przesyłanie da-

nych z maksymalną prędkością do 44000 b/s. Urządzenie wyposażone jest w złącze USB, 

za pomocą którego odbywa się komunikacja z komputerem. Wykorzystywana częstotli-

wość do transmisji wynosi 868 MHz. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z portu USB 

(rys. 3). 

 

Rys. 3. Urządzenie nadawczo-odbiorcze

1. USB typu B
2.  TX – dioda sygnalizująca nadawanie 

danych
3.  RX – dioda sygnalizująca odbieranie 

danych
4. Antena

Rys. 4. Schemat wyprowadzeń
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 4. Oprogramowanie

Do poprawnego działania aplikacji wymagana jest instalacja sterownika FT232R, któ-

ry jest zamieszczony na stronie internetowej o adresie: http://www.ftdichip.com/Drivers/

VCP.htm [L4]. Zadaniem tego sterownika jest pośrednictwo przy przesyłaniu danych po-

między aplikacją a portem USB. 

Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać tryb pracy (rys. 5). Do wyboru są dwa tryby:

� Odbiornik.

� Nadajnik. 

W załączniku zamieszczono kod programu.

 5. Badanie transmisji danych

Badania zostały przeprowadzone w dwóch środowiskach: na otwartym płaskim terenie 

oraz w zakładzie mechanicznym. Przetestowano przekazywanie danych z prędkościami 

transmisji: 44 000 b/s, 28 000 b/s, 22 000 b/s, 16 000 b/s oraz odległościami między nadajni-

kiem oraz odbiornikiem: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 m.

Rys. 5.  Schemat urządzenia



Właściwości programowania  w  C++ bezprzewodowego kanału transmisji danych

85

Badanie transmisji danych z prędkością 16 000 b/s przeprowadzono na odległo-

ściach 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 m. Zaobserwowano, iż 100% poprawności 

transmisji odbywa się w przedziale od 1 do 10 m. 

Przy transmisji danych na odległość większą niż 10 m zaobserwowano spadek po-

prawności przesyłu. Poprawność w przedziale od 10 do 35 m waha od 100 do 80%. Badanie 

transmisji danych z prędkością 22 000 b/s przeprowadza się na odległościach 1, 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 m. 100-proc. poprawność transmisji odbywa się w przedziale od 

1 do 35 m. Nieznaczny 3-proc. spadek poprawności odebranych danych obserwujemy 

przy odległości 45 m. Przy odległości 50 m następuje spadek o 46%. 

Badanie transmisji danych z prędkością 28 000 b/s przeprowadza się na odległościach 

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 m. W przedziale od 1 do 20 m transmisja odbywała się 

bez zakłóceń ze 100-proc. poprawnością. Od 20 do 50 m zaobserwowano powolny spadek 

poprawności przesyłu o 36%. Powyżej 50 m następuje spadek poprawności do 0%.

Badanie transmisji danych z prędkością 44 000 b/s przeprowadza się na odległościach 

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 m. Dla tej prędkości bezbłędna 100-proc. skuteczność 

transmisji występuje w przedziale od 1 do 15 m. Powyżej odległości 15 transmisja staje się 

niestabilna, waha się, a odchyłki wynoszą 3%. 

Przy odległości przekraczającej 35 m następuje duży spadek przesyłanych informacji 

aż do 55 m, gdzie zachodzi całkowite zerwanie łączności.

Kolejną część badań przeprowadzono w zakładzie mechanicznym. Wyniki dla po-

szczególnych prędkości są następujące:

Badania transmisji danych z prędkością 16 000 b/s przeprowadza się na odległościach 

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 m. W tym terenie łączność była możliwa od 1 do 35 m 

w tym do 10 m przekaz w 100% okazał się prawidłowy. Powyżej 10 m aż do końca granicy 

łączności poprawność bardzo mocno się waha i ma tendencje spadkowe.

Badania transmisji danych z prędkością 22 000 b/s przeprowadza się na odległościach 

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 m. Przy tej prędkości transmisji zaobserwowano nie-

znaczne wydłużenie granicy łączności, wynosi ona 45 m. W pełni poprawna transmisja 

odbywa się od 1 do 15 m. Od 15 do 30 m występuje delikatny spadek poprawności przesy-

łanych danych i wynosi on 3%. 

Powyżej 30 m poprawność transmisji gwałtownie spada i urywa się przy 45 m. Bada-

nia transmisji danych z prędkością 22 000 b/s przeprowadza się na odległościach 1, 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 m. Prędkość ta w tych warunkach gwarantuje niezakłóconą 

transmisję od 1 do 10 m. W przedziale od 15 do 25 m obserwowany jest powolny spadek 

poprawności ze 100 do 95%. Natomiast od 25 do 35 m następuje ogromne obniżenie po-

prawności danych aż o 81%. Powyżej 35 m transmisja nie spada tak gwałtownie, ale i tak 

jest znaczna, dążąca do 0% poprawności danych. Badania transmisji danych z prędkością 

44 000 b/s przeprowadzona się na odległościach 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 m.
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Zaobserwowano, że 100% transmisji odbywa się w przedziale od 1 do 10 m. Przy trans-

misji danych na odległość większą niż 10 m zaobserwowano znaczny spadek poprawno-

ści przesyłu. Poprawność w przedziale od 10 do 20 m spada o 4%, natomiast od 20 do 35 

m poprawność spada o 83%. Transmisja zostaje całkowicie zerwana na 45 m.

  6. Porównanie poprawności przesyłanych danych 
w zależności od prędkości transmisji 
oraz wybranych odległości nadajnik – odbiornik

Z przeprowadzonych badań wynika, że transmisja w odległościach od 1 do 10 m, na otwar-

tym terenie przebiega bez zakłóceń (rys. 6).

 

 

Sytuacja zmienia się powyżej 15 m w zależności od prędkości transmisji, jak widać na 

wykresie zamieszczonym na nastepnej stronie (rys. 7). 

Dla tej odległości najbardziej efektywne są prędkości transmisji 22 000, 28 000, 

44 000 b/s. W przypadku prędkości 16 000 b/s zaobserwowano spadek poprawności 

przesyłanych danych o 16%. 

Dla 20 m i prędkości 16 000 b/s odnotowano poprawę o  14%. Prędkość 22 000, 28 000b/s 

dalej cechuje się 100-proc. poprawnością transmisji.

Rys. 6. Porównanie poprawności przesyłu danych dla 4 różnych prędkości
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Przy kolejnej badanej odległości 25 m dla prędkości 16 000 b/s zaobserwowano po-

stępujący spadek procentowej wartości poprawnych danych. W przypadku prędkości 

44 000 b/s i 28 000 b/s nastąpił niewielki spadek poprawności 2% dla 44 000b/s i 1% dla 

28 000 b/s. Prędkość 22 000 b/s nadal jest w 100% poprawna. 

Analiza 30 m ukazuje dalszy spadek poprawności dla prędkości 16 000 b/s transmito-

wanych danych i wynosi ona 75% dla 22 000 b/s poprawność danych wynosi 100% , a dla 

prędkości 28 000 b/s wynosi 98,3%, natomiast poprawność dla prędkości 44 000 b/s wyno-

si 99,74%.

Na 35 m odnotowano poprawność dla poszczególnych prędkości : 16 000 b/s – 80%, 

22 000 b/s – 100%, 28 000 b/s – 98,3%, 44 000 b/s – 99,74%.

Natomiast na 40 m odnotowano poprawność dla poszczególnych prędkości : 16 000 

b/s – 80%, 22 000 b/s – 100%, 28 000 b/s – 98,3%, 44 000 b/s – 99,74%.

Badanie 45 m wykazało bardzo duży spadek poprawności z 80% do 0,5%. W przy-

padku prędkości 22 000 b/s wynosi ona aż 96,4%, przy prędkości 28 000 b/s popraw-

ność spadła do 75,4%, natomiast przy prędkości 44 000 b/s wynosi 76%.

W kolejnych dwóch badanych odległościach – 50 oraz 55 m transmisja z prędkością 

16 000 b/s była niemożliwa. W przypadku prędkości 22 000 b/s z 54% spada do 5% oraz 

prędkość 28 000 b/s z 73,52% spada do 0,6%, a dla prędkości 44 000 b/s z 50% spada do 

0,19% (patrz rys. 8 oraz 9). 

Rys. 7. Porównanie poprawności przesyłu danych dla 4 różnych prędkości dla odległości 15 m
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Rys. 9. Porównanie poprawności przesyłu danych dla 4 różnych prędkości dla odległości 55 m

W drugiej części badań zostały porównane prędkości w terenie zabudowanym. 

Podobnie jak w terenie otwartym, transmisja odbywała się bez przeszkód i ze 100-proc. 

poprawnością od 1 do 10 m ( rys. 10).
 

Rys. 8. Porównanie poprawności przesyłu danych dla 4 różnych prędkości dla odległości 50 m
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Rys.10. Porównanie poprawności przesyłu danych dla 4 różnych prędkości dla odległości 55 m

Analiza 15 m wykazała, że jedynie dla prędkości 22 000 b/s dane były przesyłane ze 

100-proc. poprawnością. Najgorzej w transmisji wypadła prędkość 16 000 b/s, gdzie od-

notowano 16-proc. spadek, natomiast w przypadku prędkości 44 000 b/s spadek wyniósł 

jedynie 1,11%, a w przypadku prędkości 28 000 b/s spadek wyniósł 3,7% ( rys. 11).

 

Na 20 m odnotowano poprawność dla poszczególnych prędkości (rys. 12) : 16 000 b/s 

– 83,24%, 22 000 b/s – 99,94%, 28 000 b/s – 96,3%, 44 000 b/s – 96,77%. 
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Rys. 12. Porównanie poprawności przesyłu danych dla 4 różnych prędkości dla odległości 20 m. 

Badanie 25 m wykazało (rys. 13) spadek poprawności prędkośsi 16 000 b/s z 83,24% do 

61,11%. W przypadku prędkości 22 000 b/s wynosi ona aż 96,09%, przy prędkości 28 000 b/s 

poprawność spadła o 3,85%, natomiast przy prędkości 44 000 b/s wynosi ona 67,8.

Rys. 13. Porównanie poprawności przesyłu danych dla 4 różnych prędkości dla odległości 25 m

Na 30 m badanej transmisji (rys. 14) zaobserwowano wzrost poprawności dla prędko-

ści 16 000 b/s wynoszącej 14,51%, natomiast w przypadku prędkości 22 000 b/s odnotowa-

no niewielką poprawę o 1,1% względem wcześniejszego odczytu. Prędkość 28 000 b/s ma 

tendencje spadkowe i dla tej odległości poprawność wynosi 73,76%. Podczas transmisja 

przy prędkości 44 000 b/s zaobserwowano duży spadek aż o 26,28%.
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W kolejnych dwóch badanych odległościach – 35 oraz 40 m transmisja z prędkością 

16 000 b/s spadła z 11,75% do 0%. W przypadku prędkości 22 000 b/s z 15,12% wzrosła do 

wartości 27,15%, prędkość 28 000 b/s z 13,22% spadła do 8,97%, a dla prędkości 44 000 b/s 

poprawność nieznacznie wzrosła o 1,75%. Ilustrują to rysunki 15 i 16.  

 

Rys. 14. Porównanie poprawności przesyłu danych dla 4 różnych prędkości dla odległości 30 m
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Rys. 15. Porównanie poprawności przesyłu danych dla 4 różnych prędkości dla odległości 35 m



Władimir Dragajew 

92
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Rys. 16. Porównanie poprawności przesyłu danych dla 4 różnych prędkości dla odległości 40 m

 7. Wnioski

1.  W zakresie odległości od 1 do 10 m zgodność danych jest 100-procentowa oraz nieza-

leżna od prędkości i środowiska. Na większych odległościach odnotowano postępują-

cy spadek poprawności przesyłanych danych. 

2.  Badania wykazały, że najbardziej efektywną prędkością dla skonstruowanego urzą-

dzenia jest prędkość 22 000 b/s. 

3.  W przypadku aglomeracji miejskich poprawność transmisji, bez względu na jej pręd-

kość, się pogarszała. Spowodowane było to dużą ilością zakłóceń, jaka występuje 

w tym środowisku. 

Zaprojektowane urządzenie może znaleźć swoje zastosowanie w telemetrii 

i automatyce oraz w pozostałych dziedzinach, gdzie transmisja przewodowa jest niemoż-

liwa, a ilość przesyłanych danych jest niewielka. 

Załącznik. Kod programu Transmiter
#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include „Unit1.h”

#pragma package(smart_init)

#pragma resource „*.dfm”

TForm1 *Form1;

HANDLE hCom;

void TForm1::otworz_rs232(String com){

BOOL fSuccess;   
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DWORD RS_ile;   

bool wykonaj=true;

hCom = CreateFile(com.c_str(), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,

0,  

NULL, 

OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE) {

wykonaj=false;

ShowMessage(„Błędny port COM, Błąd numer:” + IntToStr(GetLastError()));}

if(wykonaj) {

DCB dcb;

COMMTIMEOUTS czasy;

if (!GetCommState(hCom, &dcb))  {

ShowMessage(„GetCommState failed with error „ + IntToStr(GetLastError()));}

dcb.BaudRate=CBR_56000;

dcb.ByteSize = 8;

dcb.Parity = NOPARITY;

dcb.StopBits = TWOSTOPBITS

if (!SetCommState(hCom, &dcb)) {

 ShowMessage(„SetCommState failed with error „ + IntToStr(GetLastError()));}

czasy.WriteTotalTimeoutConstant=200;

czasy.WriteTotalTimeoutMultiplier=100;

czasy.ReadTotalTimeoutConstant=0;

czasy.ReadTotalTimeoutMultiplier=0;

SetCommTimeouts(hCom,&czasy); }}

void __fastcall TForm1::BtWczytajClick(TObject *Sender) {

if(DialPlik->Execute()){

nazwa_pliku=DialPlik->FileName.c_str();

txtInfo->Text=nazwa_pliku;

BtWyslij->Visible=true;

FILE * plik;

plik = fopen( nazwa_pliku.c_str(), „rb”);

while((fgetc(plik))!=EOF) 

wielkosc_pliku++;

fseek(plik,0,0);

fclose(plik);

txtWielkosc->Visible=true;

LWielkoscPliku->Visible=true;
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txtWielkosc->Text=IntToStr(wielkosc_pliku);

wielkosc_pliku==0; }    

else{

txtWielkosc->Visible=false;

LWielkoscPliku->Visible=false;}

BtNasluch->Visible=false; }

void __fastcall TForm1::BtWyslijClick(TObject *Sender) {

DWORD RS_buf;

DWORD RS_ile;

FILE * plik;

plik = fopen( nazwa_pliku.c_str(), “rb”);

PasekPostepu->Visible=true;

PasekPostepu->Min=0;

PasekPostepu->Max=wielkosc_pliku;

LProgresInfo->Caption =”Wysyłam plik ...”;

LProgresInfo->Visible=true;

otworz_rs232(nr_com);

while((RS_buf=fgetc(plik))!=EOF) {

WriteFile( hCom, &RS_buf, 1, &RS_ile, 0);

PasekPostepu->StepBy(1); }

fclose(plik);

CloseHandle(hCom);

PasekPostepu->Position =0;

PasekPostepu->Visible=false;

LProgresInfo->Visible=false;

ShowMessage(„Plik został wysłany!”); }

void __fastcall TForm1::BtUstawClick(TObject *Sender) {

BtUstaw->Enabled=false;

BtZapisz->Visible=true;

LPredkosc->Visible=true;

LPort->Visible=true;

cmbPorty->Visible=true;

cmbPredkosc->ItemIndex=0;

cmbPredkosc->Visible=true;

BtAnuluj->Visible=true;

cmbPorty->Clear();

for(int i=1; i<10; i++)

cmbPorty->Items->Add(„COM”+IntToStr(i));
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cmbPorty-> ItemIndex=0; }

void __fastcall TForm1::BtZapiszClick(TObject *Sender) {

BOOL wynik;

DWORD RS_ile,RS_buf;

char command[]=”\x43\x78\x1E\x08\x00”;

String odp=””;

int predkosc;

nr_com=cmbPorty->Text;

predkosc =StrToInt(cmbPredkosc->Text.SubString(0,2));

switch( predkosc ) {

case 44: command[4]= ‚\x2C’; break;

case 28: command[4]= ‚\x1C’; break;

case 22: command[4]= ‚\x16’; break;

case 16: command[4]= ‚\x10’; break;

case 12: command[4]= ‚\x0C’; break; }

otworz_rs232(nr_com);

for(int x=0; x<5; x++) {

WriteFile( hCom, &command[x], 1, &RS_ile, 0); }

RS_buf=0;

for(int x=0; x<2; x++){

wynik=ReadFile( hCom, &RS_buf, 1, &RS_ile, 0);

if (wynik)

odp=odp + IntToStr(RS_buf);

if( odp==”7975” )

ShowMessage(“Zmiany zostały zapisane!”); 

else

ShowMessage(„Błąd zapisu!”);  

CloseHandle(hCom);

BtUstaw->Enabled=true;

BtZapisz->Visible=false;

LPredkosc->Visible=false;

LPort->Visible=false;

cmbPorty->Visible=false;

cmbPredkosc->Visible=false; }

void __fastcall TForm1::Inicjalizacja_zmiennych(TObject *Sender) {

nr_com=”COM1”;}

void __fastcall TForm1::BtOdbiorClick(TObject *Sender) {

BtZapisz->Visible=false;
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LPredkosc->Visible=false;

LPort->Visible=false;

cmbPorty->Visible=false;

cmbPredkosc->Visible=false;

BtWczytaj->Visible=false;

LWielkoscPliku->Visible=true;

LWielkoscPliku->Caption=”Ilosc bajtow :”;

txtWielkosc->Visible=true;

BtMiejsce->Visible=true;

BtUstaw->Visible=true;

BtNasluch->Visible=true;

BtZgodnosc->Visible=true;

BtWyslij->Visible=false; }

void __fastcall TForm1::BtMiejsceClick(TObject *Sender) {

if(DialSavePlik->Execute()){

nazwa_pliku=DialSavePlik->FileName;

txtInfo->Text = nazwa_pliku; }}

void __fastcall TForm1::BtNasluchClick(TObject *Sender) {

BOOL wynik;

DWORD RS_ile,RS_buf=0;

FILE * plik;

int i=1;

plik=fopen(nazwa_pliku.c_str(),”wb”);

otworz_rs232(nr_com);

if(wielkosc_pliku==0)

if(txtWielkosc->Text==””)

ShowMessage(“Wpisz ilosc bajtów do odczytu!”);

else

wielkosc_pliku = StrToInt (txtWielkosc->Text);

PasekPostepu->Visible=true;

PasekPostepu->Min=0;

PasekPostepu->Max=wielkosc_pliku;

while(wielkosc_pliku>i){

RS_buf=0;

wynik = ReadFile( hCom, &RS_buf, 1, &RS_ile, 0);

i++;

fputc(RS_buf,plik);
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PasekPostepu->StepBy(1); }

fclose(plik);

PasekPostepu->Visible=false; }

void __fastcall TForm1::BtNadawajClick(TObject *Sender) {

BtZapisz->Visible=false;

BtUstaw->Visible=true;

BtWczytaj->Visible=true;

BtMiejsce->Visible=false;

BtZgodnosc->Visible=false;

BtNasluch->Visible=false;}

void __fastcall TForm1::wyswietl_nasuch(TObject *Sender) {

if( txtWielkosc->Text == „”)

BtNasluch->Visible=false;

else 

BtNasluch->Visible=true; }

void __fastcall TForm1::BtZgodnoscClick(TObject *Sender)

{

if( nazwa_pliku ==””){

ShowMessage(“Wybierz plik do testu”);}

else  {

FILE * plik;

FILE * plik2;

bool wykonaj=true;

int znak=0,znak2=0;

int i=0,bledy=0;

float procent=0.00;

if((plik = fopen(„c:\\oryginal.txt”, „rb”))==NULL)  {

ShowMessage(“Plik nie istnieje”);

wykonaj=false; }

if((plik2=fopen(nazwa_pliku.c_str(),”rb”))==NULL) {

ShowMessage(“Brakuje oryginalnego pliku do porównania”);

wykonaj=false; }

if(wykonaj) {

while((znak=fgetc(plik))!=EOF){

if(i==0)

znak2=fgetc(plik2);

if(znak==znak2)

znak2=fgetc(plik2);
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else

bledy++;

i++;  }

procent= (i-bledy)*100;

if(procent==0) {

ShowMessage(FloatToStr(procent) + „% zgodnosci.”); }

else{

procent=(float)procent/i;

ShowMessage(FloatToStr(procent) + „% zgodnosci.”); }

}}} 

void __fastcall TForm1::BtAnulujClick(TObject *Sender)

{    BtUstaw->Enabled=true;

BtZapisz->Visible=false;

LPredkosc->Visible=false;

LPort->Visible=false;

cmbPorty->Visible=false;

cmbPredkosc->Visible=false;

BtAnuluj-ó>Visible=false; }
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Numeryczne otrzymywanie rozkładu 

Fermiego-Diraca z definicji zespołu kanonicznego

Streszczenie: Praca przedstawia kilka prób wyliczenia rozkładu Fermiego-Diraca na podstawie de-
finicji zespołu kanonicznego. Rozpatruje prosty model kwantowy, do którego rozwiązania zastoso-
wano metody kombinatoryczne, metodę Monte-Carlo i jej modyfikację, zwaną metodą Metropolisa. 
Poglądowe wyniki mają dużą wartość dydaktyczną.

Słowa kluczowe: rozkład Fermiego-Diraca, metoda Monte Carlo, metoda Metropolisa.

Obtaining the numeric Fermi-Dirac decomposition from the definition of the canonical 
ensamble
Summary: This paper presents several attempts to calculate the Fermi-Dirac distribution based on 
the canonical ensemble definition. The calculation is based on a simple quantum model, for which 
combinatorial algorithms, the Monte-Carlo method and its modification called the Metropolis algo-
rithmwere used. The illustrative results are of great value in teaching.

Keywords: Fermi-Dirac distribution, Monte Carlo method, Metropolis algorithm.

 1. Wstęp

Fizyka statystyczna powstała pod koniec XIX wieku. Proponuje ona formalizm do opisu 

układów o dużej liczbie cząstek. Jej ideą jest używanie argumentów probabilistycznych 

w sytuacjach, kiedy zbyt duże skomplikowanie układu nie pozwala stosować rozwiązań 

sprawdzających się dla jednej czy kilku cząstek – równań podstawowych, czyli równań 

Newtona lub Schrödingera. Z tego punktu widzenia nieistotne stają się szczegóły od-

działywania pomiędzy składowymi układu, czyli pojedynczymi cząstkami, natomiast 

kluczowe stają się parametry makroskopowe, w szczególności energia. Jednym z narzę-

dzi używanych w fizyce statystycznej jest tzw. zespół kanoniczny [2].

Podejście związane z zespołem kanonicznym polega na umieszczeniu modelu w oto-

czeniu o danej temperaturze T. Otoczenie to często nazywane jest termostatem lub ką-

pielą cieplną. Szczegóły oddziaływania między układem i otoczeniem nie są znane – co 

więcej, można się spodziewać, że zależą od wewnętrznej budowy ciał i sposobu kontaktu 

między nimi. Zakłada się jednak, że przepływ energii nie niszczy możliwości określenia 

energii układu: oznacza to, że jego hamiltonian H jest dobrze określony.

„Zeszyty Naukowe DWSPiT.
Studia z Nauk Technicznych"
2014 (3),  s. 99-109.
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W trakcie wymiany energii z otoczeniem układ ewoluuje zgodnie z równaniem ruchu, 

jednak ze względu na niepełną informację nie można dokładnie przewidzieć jego sta-

nu. W przypadku istnienia wielu instancji układu każda będzie zachowywać się inaczej. 

Wprowadza się postulat mówiący, jaki będzie „uśredniony” stan układu:

 (1)

 

gdzie k jest stałą Bolzmanna, a α bazą wektorów własnych hamiltonianu. Mianownik tego 

wyrażenia nosi nazwę sumy statystycznej i oznaczany jest symbolem Z.

Pierwotnie rozkład ten zapisany został przez Gibbsa [1] dla mechaniki klasycznej, 

natomiast powyższa formuła dotyczy stanów mieszanych występujących w mechanice 

kwantowej. Pomimo że formalizm ten można stosować w mechanice klasycznej, to za-

sadniczo fizyka statystyczna jest teorią kwantową i w tym języku przedstawione zostaną 

poniżej zarówno założenia zespołu kanonicznego, jak i rozpatrywany model. Co więcej, 

w przypadku gdy operator energii H ma dyskretne widmo – tak jest dla wielu modeli me-

chaniki kwantowej – podejście kwantowe wydaje się bardziej naturalne od klasycznego.

Powyższa formuła polega na odnalezieniu wszystkich stanów układu, następnie okre-

śleniu ich energii E i odnalezieniu wag1:

exp Eα
kT }{

Nazywane są one w literaturze czynnikami Boltzmanna lub Gibbsa. Po unormowaniu sta-

nowią prawdopodobieństwo, że układ zanurzony w termostacie o temperaturze T będzie 

znajdował się w danym stanie. Odnalezienie wszystkich stanów polega na rozwiązaniu 

stacjonarnego równania Schrödingera – w przypadku układu wielocząstkowego o nietry-

wialnym oddziaływaniu między cząstkami jest to zwykle trudne zadanie.

Podejście to uzyskało jednak duże sukcesy, w przypadku gdy w pewnym sensie moż-

na zaniedbać oddziaływanie między cząstkami układu. Energia układu całkowitego jest 

wtedy sumą energii poszczególnych składników. Wtedy znalezienie wszystkich stanów 

układu sprowadza się do problemu kombinatorycznego i polega na składaniu kolejnych 

instancji ze stanów jednocząstkowych. Dla ustalenia terminologii: energia stanu składo-

wego, jednocząstkowego nazywana będzie poziomem energetycznym, stan złożony bę-

dzie określany mianem konfiguracji lub tak jak powyżej – stanem.

Dodatkowym założeniem rozpatrywanego modelu będzie zakaz Pauliego – na jednym 

poziomie energetycznym może znajdować się tylko jedna cząstka. Nierozróżnialność obo-

wiązuje, w przypadku gdy mają one jednakowe poziomy energetyczne. W przypadku n 

poziomów i k cząstek możliwych konfiguracji będzie tyle, ile kombinacji bez powtórzeń:

1  W przypadku średnich dla obserwabli, które w reprezentacji energetycznej są dioagonalne, liczenie śladu spro-

wadza się do obliczenia średniej ważonej, gdzie współczynniki Boltzmanna są wagami.

exp H
kT }{
H
kT }{Tr exp 

ρT = 
Σα exp Eα

kT }{
Eα
kT }{Σα exp  

= 
|α〉 〈α|

(2)
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Powyższa formuła jest równa współrzędnym trójkąta Pascala i nawet dla niewielkich 

k i n mogą być to duże liczby. Wydaje się, że można do realizacji problemu napisać od-

powiedni program komputerowy, który wykona pracę polegającą na wyszukiwaniu po-

trzebnych konfiguracji.

W minimalnym sensownym przykładzie, czyli dla n = 4 i k = 2, mamy 6 możliwych kom-

binacji:

W najprostszym przypadku, gdy energie równe są E = 1, 2, 3, 4, można łatwo obliczyć ener-

gie całkowite i odpowiednie wagi. W pracy stosowana jest energetyczna skala tempera-

tur, dla której stała Boltzmanna jest równa 1. 

Mając prawdopodobieństwa zaistnienia stanu, można w łatwy sposób policzyć śred-

nie zajętości poziomu. Wyliczone wartości muszą znajdować się między 0 a 1, bo opisywa-

ny jest zbiór fermionów. 

n 
k! (n –k)!  

n!  = 
k )(

E
i

E
c

3 3 5 5 6 7

3

1

2

4

Rys. 1. Możliwe konfiguracje (rozkłady) k = 2 cząstek na n = 4 poziomach

1

Rys. 2. Dla niskich temperatur bliskich zera zajęte są dwa najniższe stany

n(E)
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 2. Charakterystyka modelu

Model zbudowany jest z k prawie nieoddziałujących identycznych układów jednocząst-

kowych. Energia w układach jednocząstkowych ma n możliwych wartości i jest postaci: 

Ei = i E0, gdzie i = 0, …n–1. Takie cechowanie energii ma na celu uproszczenie wyrażeń 

obliczeniowych w kodzie programu. Układ złożony, zwany konfiguracją, ma energię 

będącą sumą energii układów. Zakłada się dodatkowo, że cząstki podlegają zakazowi 

Pauliego. 

Według założeń zespołu kanonicznego Gibbsa, przy założeniu, że układ kontaktuje się 

z termostatem o temperaturze T, stanem równowagi termodynamicznej układu złożone-

go jest macierz gęstości:

n(E)
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0,2

0
E = 1 E = 2 E = 3 E = 4

1

Rys. 3. Rozkład n(E) dla większej temperatury (kT = 0,5)

Rys. 4.  Dla dużej temperatury (kT = 10) prawdopodobieństwa obsadzenia kolejnych poziomów stają 
się coraz bardziej zbliżone
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exp H
kT }{

H
kT }{Tr exp 

– 

– 
ρ = 

Do określenia powyższego stanu mieszanego potrzebne są wszystkie k-elementowe 

konfiguracje, gdy każda cząstka ma do dyspozycji n poziomów. 

Mając obserwablę A, oblicza się jej wartość średnią w stanie:

(A) – Tr(ρA)

W pracy badanymi obserwablami będą obsadzenia i-tego poziomu: ni. Mogą one przyj-

mować wartości 0 i 1. Średnia w stanie równowagi termodynamicznej będzie wynosić:

(n
i
) – Tr(pn

i
)

Praktycznie stosowane modele, gdzie występuje rozkład Fermiego-Diraca, różnią się 

od powyższego. Niemniej jednak można pokazać [3], że w modelu elektronów swobod-

nych w metalu Sommerfelda czy w modelach pasmowych rozkład obsadzeń w funkcji 

energii można przedstawić w postaci:
n(E) = N(E)f(E)

gdzie N(E) to rozkład gęstości stanów, a f(E) jest funkcją rozkładu Fermiego-Diraca. Ma 

ona dwa parametry: temperaturę oraz potencjał chemiczny μ, którego wartość zależy od 

liczby elektronów i struktury stanów. Dla małych temperatur można przyjąć, że potencjał 

chemiczny jest równy energii Fermiego (najwyżej zajęty poziom w konfiguracji odpowia-

dającej T = 0). Ponieważ w analizowanym modelu poziomy oddalone są o stałe wartości, 

gęstość stanów jest stałą N(E) = const. Oznacza to, że obliczony rozkład  n
i
 ≡ n(E

i
) jest rów-

ny rozkładowi Fermiego-Diraca. 

Rozkład Fermiego-Diraca oblicza się zwykle, używając wielkiego zespołu kanonicz-

nego – w tym rozkładzie pojawia się pojęcie potencjału chemicznego. Postać rozkładu 

wyraża się poprzez wzór:

  (8)

Ponieważ osiągnięte wyniki należało porównać z powyższą formułą, za potencjał che-

miczny podstawiano energię Fermiego. 

 3. Rozwiązanie ścisłe

W pierwszym etapie realizacji modelu napisano program komputerowy, który znajdował 

wszystkie k-cząstkowe konfiguracje wybierane z n poziomów [4]. 

Zadanie to oznacza znajdowanie wszystkich k-elementowych kombinacji n-elemento-

wego zbioru. Poniżej znajduje się kod klasy, która sekwencyjnie udostępnia kolejne kombi-

nacje:

const int N=6;
const int K=3;

1 
E – μ

kT }{exp – 
f(E)= 

(4)

(5)

(6)

(7)
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struct Kombinacja
{
int tab[K];
void init() { for( int i=0; i<K; i++ ) tab[i]=i; }
Kombinacja() { init(); }
bool nast();  
int const operator[]( int i ){ return tab[i]; }
};

bool Kombinacja::nast()
{
int buf;
for( int i=0; i<K; i++ )
    {
    if( tab[K-1-i] != N-1-i )
        {
        tab[K-1-i]++;
        for( int j=K-i; j<K; j++ ) tab[j] = tab[j-1]+1;
        return true; 
        }
    }
return false;
}

Przeładowany operator indeksowania tablicy umożliwia w prosty sposób dostęp do 

elementów kombinacji:

Kombinacja komb;

do

{

    for( int i=0; i<K; i++ ) cout << „ „ << komb[i];

    cout << „\n”;

} while( komb.nast() ); 

Po uzyskaniu kombinacji odpowiadającej konfiguracji układu liczona jest energia sta-

nu E jako suma energii zajętych poziomów. W trakcie tego procesu obliczana jest również 

wielkość proporcjonalna do zajętości poziomów:

oraz suma statystyczna:

ENi = Σni  exp kT }{– 

Z = Σ exp kT }{– E (10)

(9)
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Końcowe prawdopodobieństwa (zajętości) wyliczane były następująco:

(ni) =
Ni
Z

Poniżej przedstawiono uzyskane w ten sposób rozkłady Fermiego-Diraca dla niewiel-

kich n i k. 

Ponieważ liczba kombinacji szybko rośnie z wielkością n i k, bezpośrednie stosowanie 

definicji zespołu kanonicznego, polegające na zliczaniu wszystkich możliwych kombina-

cji, staje się niemożliwe. 

O ile przeliczenie modelu z n = 25 i k = 10 wymaga wygenerowania ok. 106 kombinacji, 

o tyle powyższy wykres (n = 30 i k = 15) – ok. 1,5 × 108 kombinacji. Zwiększenie rozmiaru 

modelu wymaga zaś wyjścia poza metody kombinatoryczne.

 4. Zastosowanie metody Monte Carlo

Jedną z metod przybliżonych jest tzw. metoda Monte Carlo2. Jest stosowana tam, gdzie 

obliczenie danej wielkości poprzez jej analizę dla wszystkich stanów jest niemożliwe [5]. 

Wybiera się wtedy reprezentatywną próbkę stanów i na nich opiera się wynik obliczeń. 

Metoda jest łatwa w stosowaniu, w przypadku gdy przestrzeń stanów tworzy skończony 

zbiór dyskretny – a tak właśnie jest w rozpatrywanym modelu.

2  Monte Carlo powstało przy okazji prac nad amerykańską bombą atomową. Pomysłodawcą metody był Stani-

sław Ulam, który na potrzeby projektu Manhattan potrzebował wymodelować zachowanie neutronów. Pomysł 

wdrożyli w życie Ulam i von Neumann, który wymyślił kryptonim „Monte Carlo” – wujek Ulama grał w kasynie 

„Monte Carlo” w Monako. Kryptonim był potrzebny, gdyż w Los Alamos wszystko było tajne.

n(Ei)
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Rys. 5. Rozkład n(E) dla n = 30 i k = 15

(11)
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W porównaniu z poprzednim programem wprowadzono modyfikację polegającą na 

losowaniu poszczególnych konfiguracji. Wyniki widoczne poniżej okazały się niezado-

walające. Model miał uwzględniać losowanie k = 20 cząstek na n = 50 poziomów. Jeden 

z wykresów (z punktami oznaczanymi rombami) został uzyskany dla 2 milionów losowań, 

drugi (kwadraty) odpowiada już 10 milionom losowań. 

Dla ilustracji dołączono wykres (linia ciągła) przedstawiający wynik ścisły obliczony 

z formuły (2).

Ponieważ w przypadku stosowania metod numerycznych mogą wystąpić poważne 

błędy systematyczne, zwrócono uwagę na zastosowanie generatora liczb pseudoloso-

wych, który byłby lepszy od standardowego rand()[7]. 

Dodawanie liczb zmiennoprzecinkowych nie jest przemienne, zatem zastosowano 

dodatkowo sortowanie składników – sumowanie nieujemnych liczb w kolejności od naj-

mniejszej do największej jest najmniej czułe na błędy zaokrągleń. Nie zmieniło to jednak 

dokładności rozwiązań.

Wyjaśnieniem takiego zachowania będzie fakt, że funkcja exp – E
kT , której wartości były 

zliczane, miała silne i wąskie maksimum w pobliżu stanu o najniższej energii. Poza tym 

obszarem wartość funkcji była bliska zeru. 

Nawet jeśli losowane konfiguracje jednorodnie pokrywały zbiór stanów, to przypadki 

trafienia w pobliże stanu o niskiej energii były mało prawdopodobne i nie nadawały się 

do poprawnego uśrednienia. 

Główny wkład do sumy statystycznej dają konfiguracje postaci:

�   poziomy o małej energii – wszystkie zajęte,

�  poziomy o energii w pobliżu energii Fermiego – rozpiętość rzędu kilku kT – zajęte 

i niezajęte,

�  poziomy o wyższej energii – wszystkie puste.

Stany takie znajdują się w pobliżu konfiguracji o najniższej energii. 

Rys. 6. Próba wyliczenia rozkładu n(E) metodą Monte Carlo

n(Ei)

Ei

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1

0 5 10 15 20 25 30 35



Numeryczne otrzymywanie rozkładu Fermiego-Diraca z definicji zespołu kanonicznego 

107

 5. Zastosowanie metody Metropolisa

Usprawnienie procedury losowania, tak by wybierała stany zgodnie z czynnikami Bolt-

zmanna-Gibbsa, prowadzi do tzw. metody Metropolisa3. Pomimo że oryginalnie sformuło-

wana została zgodnie z wymaganiami termodynamiki [6], stosuje się ją również w innych 

sytuacjach, gdy potrzebne są algorytmy optymalizacyjne [5]. 

Algorytm metody jest następujący:

1.  Losowany jest stan początkowy.

2.  Losowany jest następny stan w pobliżu początkowego.

3.  Jeśli nowy stan ma mniejszą energię, to zajmuje miejsce starego. Jeśli natomiast 

nowy stan ma większą energię, to czy zajmie on miejsce starego, określa prawdo-

podobieństwo:

4.   Procedura wraca do punktu 2 – losowany jest następny stan.

Kolejne losowania przybliżają stan do miejsca, gdzie czynniki Boltzmanna-Gibbsa 

mają znaczące wartości. Zasadniczo, ze względu na pkt 3, układ zmierza w stronę najniż-

szej energii. Możliwe są jednak przejścia do stanów o wyższych energiach. Parametrem 

odpowiedzialnym za prawdopodobieństwo wzbudzeń jest temperatura T. Im jest więk-

sza, tym większe jest rozmycie średniego stanu wokół stanu o najniższej energii. 

W ten sposób dostaje się skokową ewolucję stanu. Podstawowym warunkiem, jaki 

ma spełniać model, żeby procedura dawała wynik zgodny z rozkładem kanonicznym, 

jest istnienie jednego maksimum funkcji exp  – E
kT }{ , a tak jest w rozpatrywanym modelu. 

Dostatecznie długie błądzenie losowe stanu odtwarza stan średni ρ zgodny z zespołem 

kanonicznym.

3  Nicholas Metropolis – Amerykanin pochodzenia greckiego, podobnie jak twórcy metody Monte Carlo, w Las 

Alamos przy bombie atomowej. Sam algorytm powstał już po wojnie w 1953 roku.

Rys. 7. Schemat losowania stanów z uwzględnieniem procedury Metropolisa

E

exp{E/kT}

p(Enowy, Estary)  = exp Enowy – Estary

kT
– }{
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Przykład wyliczenia średnich obsadzeń stanów jednocząstkowych został dobrany na-

stępująco: n = 200, k = 80, T = 2, Ei = 0,5i. Poniższy wykres przedstawia wynik stanowiący 

uśrednienie 200 tysięcy skoków (iteracji było więcej – nie każda iteracja skutkuje skokiem 

stanu).

Rys. 8. Uzyskane wyniki rozkładu n(E) z użyciem metody Metropolisa

Przykład jest jedynie ilustracyjny – dla rzeczywistych układów elektronów w meta-

lach liczba k jest rzędu stałej Avogadry, ale prawidłowo oddaje charakter rozkładu Fer-

miego-Diraca. Wynik jest o tyle wartościowy, że wszystkich kombinacji dla tak dobranych 

parametrów jest ok. 1,7 × 1057, co uniemożliwia obliczenie średnich obsadzeń wprost 

z definicji zespołu kanonicznego.

 6. Przykład niskiej temperatury

W przypadku zbyt niskich temperatur metoda Metropolisa ujawnia pewną wadę. Zacho-

wanie to można również pokazać w rozpatrywanym w pracy przypadku. Dla niskich tem-

peratur prawie wszystkie cząstki powinny zapełnić stany o najniższej energii. Poniższy 

przykład błądzenia zrealizowany jest dla parametrów: n = 80, k = 40, T = 0,001, Ei = 0,2i. Na 

rysunku zajęte poziomy zaznaczane są jako gwiazdki – I to numer iteracji (im bardziej na 

prawo, tym większe energie poziomu, im niżej, tym większy numer iteracji):

Jak widać, dla tak niewielkiej temperatury stan równowagi ustala się dość szybko. Nie-

mniej gdy układ zostanie już dobrze „schłodzony”, to znaczy zbliży się do stanu najniższej 

energii, potrafi się „zamrozić” – widać to na przykład pomiędzy 600. a 900. iteracją. Takie 

„zastopowanie” procesu wynika z tego, że dla małych T decydująca o skoku wielkość jest 

zwykle niewielka i rzadko da się wylosować wystarczająco małą wartość zmiennej steru-

jącej procesem. Jeśli chodzi o ruch „w drugą stronę”, to w stany o mniejszej energii znów 

nie tak łatwo trafić, bo tych o większej energii jest o wiele więcej.
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Rys. 9. Przykład błądzenia stanu dla niskich temperatur

 7. Wnioski

Przedstawiony model, ze względu na swoją prostotę, może mieć duże znaczenie dydak-

tyczne. Jego realizacja wymaga łączenia wiedzy z różnych dziedzin – fizyka, metody nu-

meryczne, kombinatoryka – ale stopień zaawansowania nie jest na tyle duży, by uniemoż-

liwić jego realizację jako przykładowego materiału badawczego dla studentów studiów 

technicznych. Dodatkową zaletą jest ścisły związek z wielkościami dotyczącymi rzeczy-

wistych materiałów – chodzi o rozkład Fermiego-Diraca czy specyficzne cechy zespołu 

kanonicznego.
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.
 1. Introduction

Technological progress, especially the access to the Internet has stimulated the de-

velopment of many services, especially in business. People use Internet services more 

and more often for entertainment and shopping, but also to conduct business activi-

ties enabling them to save money and time. In recognition of the increasing impor-

tance of globalization and the resulting need for greater, faster, and more flexible 

communications, a framework is required to allow any company to establish itself 

in no time or make an optimal use of their applications and function efficiently at 

a minimal cost input. 

The matter of logistics in general and the matter of business logistics in particular, 

arouses interest in the context of globalization of the market and the vast reconfigu-

rations of the world. This article presents the evolution of the “e-logistics” concept in 

many contexts and it highlights the dynamic elements of each context in the definition 

of the concept1.

In the first part of the paper, the authors present the concept of e-logistics, defi-

nitions of logistics, e-logistics; the process of solving logistic problems is described. 

Additionally, the logistic aspects described concern controlling and executing the flow 

of goods, services, with related information from sources to destinations. In the next 

section the fundamentals of e-logistics are presented, together with their advantag-

es. The most significant part is the analysis concerning EFX. Freight exchanges create 

a meeting point for freighters and consigners. Consigners may advertise their freight 

tasks for shipment, while freighters can make their bid for cargo holds. Moreover, at 

these exchanges the most suitable offer may be selected by using different search al-

gorithms (Kovács 2011)2.

EFX issues and e-logistics play an important role in the development of e-logistics 

in Europe. The proof of this can be the e-Freight Integrated Project started on 1 January 

2010, bringing together 30 partners from 14 Member States and Norway, for a 4-year pro-

gram, addressing the development, validation and demonstration of innovative e-freight 

capabilities3.

1 Schileru I., Accumulations and development in commercial logistics, „Amfiteatru Economic”, 2008, Nr 24, p. 41. 
2  Gábor Kovács, Freight and warehouse exchanges: modern logistic information systems, Vol. 2, No. 1, pp. 43–54, 

Poznań 2012, pp. 44.

3 http://www.efreightproject.eu/default.aspx?articleID=1120      
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 2. Logistics and E-logistics Definition

Logistics may be considered as the science and the art of the suitability of a vast con-

text of requirements: the assurance of a materiality (“what”), in a desired quantity (“how 

much”), in specified conditions (“how”), at a desired place (“where”) and at a desired mo-

ment (“when”)4..

Logistics operations are able to manage independent operations, such as transport, 

storage, handling and others. Modern logistics integrates the modern information tech-

nology, integrated transport, storage, handling, packaging, distribution, circulation, pro-

cessing, reverse logistics, customer service and logistics functions. The key factor is to use 

modern information technology and logistics technology to transform the traditional lo-

gistics process, control and innovation5.

Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient and ef-

fective flow and storage of goods, services, and related information from the point of origin 

to the point of consumption for the purpose of conforming to consumer requirements.

E-logistics is applying logistics concepts using the Internet. E-logistics means process-

es necessary to transfer the goods sold online to the customers6. 

A more sophisticated aspect of e-logistics is the wide-ranging topic of supply chain in-

tegration that eliminates intermediaries (such as wholesalers or retailers) and fosters the 

emergence of new players, like logistics operators who adapt traditional logistics chains 

to meet the requirements of e-business7.

E-logistics describes three core back-end processes required to get an order from 

the “buy” button to the bottom line: warehousing, delivery, and transportation, and 

customer interaction (usually handled through a call centre where customers can ask 

questions, place orders, check on the order status, and arrange for returns). In many cas-

es, a different vendor handles each of these three separate functions. Managing them 

all successfully and simultaneously requires an in-depth understanding of each disci-

pline. Integrating them with one another and with a corporation’s existing systems is 

even tougher8.

The following Figure 1. presents the main elements that make up the e-logistics pro-

cess.

4 Op.cit.

5  Klug S., Logistikguru går i pension, 2014, http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2014/Juni/Lo-

gistikguru-gar-i-pension/.         

6  Groznik A., E-logistics: informatization of slovenian transport logistics cluster, 2nd wseas int. conf. on manage-

ment, marketing and finances (mmf’08), Harvard, Massachusetts, USA, March 24–26, 2008, p. 139.

7  Op. cit.

8  Forbes: http://what-when-how.com/. 
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Figure 1: Communication and Information Integration in E-logistics9

E-logistics uses the Web-based technologies to support the material acquisition, 

warehousing and transportation process. It enables distribution to couple routing opti-

mization with inventory- tracking information10.

In an e-commerce context e-logistics refers to the delivery of ordered goods, also 

known as fulfilment. This can be done through the use of e-technology. The introduction 

of e-business in logistics results in e-logistics.

The differences between logistics and e-logistics may be summarized as in Table 1.

Table 1. The difference between logistics and e-logistics11

Logistics E-logistics

Shipment Type Bulk Parcel

Customer Strategic Unknown

Customer Service Reactive, Rigid Responsive, Flexible

Distribution Model Supply-driven Push Demand-driven Pull

Inventory/
 Order Flow

Unidirectional Bidirectional

Destinations Concentrated Highly Dispersed

Demand Stable Consistent Highly Seasonal, Fragmented

Orders Predictable Variable

19  Upadhye A., E-logistics, 2012, http://www.slideshare.net/amitupadhye/e-logistics-14978887.  

10 Quirk A., Forder J., Bentley D., Electronic Commerce and the Law, John Wiley & Sons Ltd, 2003.

11  Wang J., Yang D., Guo Q., Huo Y., Taking Advantage of E-Logistics to Strengthen the Competitive. Advantage 
of Enterprises in China, The Fourth International Conference on Electronic Business (ICEB2004), Beijing 2004, 
http://iceb.nccu.edu.tw/proceedings/2004/Paper/CN081-paper.pdf.      
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  3.  The Role of Information and Communication Technology 
in E-logistics

In the background of the changing situation on local and global markets of delivery and 

sales, companies more often use Internet tools enabling them to realize electronic trans-

actions with partners in the supply chain. Changes in the management of a supply chain 

happen with the development of clients’ needs and the technological possibilities of co-

operating partners. The globalization of economic companies’ cooperation (e.g. in deliv-

ery, production and distribution processes), technological growth and innovative meth-

ods of economic activity, as well as stronger competition and shorter product life cycles 

on markets have caused a need for changes in the dimensions of supply chains’ activities 

— shorter time of order realization, global scope of activity, higher flexibility and durabil-

ity. Electronic data interchange through the Internet has become one of the fundamental 

tools of supporting business processes. It has caused an epoch-making change for clients’ 

values – independent access to information about products’ flow and localization of sup-

ply chain’s partners. The growing share of electronic commerce in commerce in general 

has caused a need for online access to logistic services among suppliers and recipients on 

the market. The growth of electronic commerce evolving towards e-business has brought 

about a natural need for the development of processes of the commodity flow service, in 

the area of the company front-office (e.g. sales, marketing, client service), as well as back-

office (purchasing, warehousing, transport, production and co-production). The elec-

tronic data interchange between partners lets them cooperate in real time and create an 

integrated supply chain. Efficient, reliable and effective functioning of supply chains re-

quires, apart from good management of physical products flow, set under functional and 

organizational aspect, a system of information flow. Experiences gathered in the area of 

e-business make it possible to distinguish the following business models which define 

the relations of market’s partners:

1.  a business to business model (B2B) – this model embraces main economic contacts, it 

means their preparation, assessment of partners’ risk, negotiating and realization of 

order until full payment.

2.  a business to customer model (B2C) – it concerns financial services (e.g. electronic 

banking, insurances, investment funds), non-financial services (e.g. tourist services) 

and trade centres (the Internet shops).

3.  a customer to customer model (C2C) – this model mainly includes hobby contacts or 

attendance at auctions.

Evolving towards virtual organization, a particular company could achieve higher ef-

fectiveness, extend its sources base and join new markets worldwide. The main advantag-

es of e-business include: lower costs of functioning, efficient management of the supply
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chain, shorter time cycles and quicker access to the market by product, new possibili-

ties of promotion, improvement of client services, extended productivity of employees. 

Among the problematic aspects of e-business use there are: data safety, durability and 

capacity of connections, communication standards, access to historical data. Partners 

in global chains and delivery nets use many modern solutions of e-logistics for business 

activity. Electronic services of logistic processes run by companies in the supply chain 

require the use of electronic tools accessible through the Internet12.

E-logistics tools you can see in the Table 2.

Table 2. E-logistics tools13

E-logistics elements Description

e-ordering Via Web, e-market, auction, collaborative system, 
mobile apps, etc.

EDI Requirements Using standards of data exchange

Activated order/Shipment number Usually an imperative requirement. Various 
Generators

Activation of Logistics services 
-order/pick/pack -despatch -transport, 

etc.

Activation of a specific set or single operation 
from warehouse, transport operator, delivery agent 
etc through shipper, broker, customs agent, and/or 

sub-contractor or own fleet

Barcode or RFID scan Optional – dependent on requirements

Track and Trace capability Optional – dependent on requirements

Call Centre CRM ability Optional – dependent on requirements

Automatic Logistic Performance 
calculator

Can save many hours per week in evaluating if 
functionality is available.

Client Accounting Commonly an e-market and portal offering,

Quarterly reporting Specified financials/service performance or 
customers, etc.

 4. Problem Statement

E-logistics implementations in companies have a lot of references in literature and 

therefore this paper can be useful in identifying the role it may play by investigating the 

12  Barcik R., Jakubiec M., E-LOGISTICS – ASPECTS OF FUNCTIONING, „Acta academica karviniensia”, 2012, No.1, 

http://www.opf.slu.cz/aak/2012/01/Barcik.pdf.    

13  E-Logistics: The Slowly Evolving Platform Undrepinning E-Business, http://what-when-how.com/information-sci-

ence-and-technology/e-logistics-the-slowly-evolving-platform-undrepinning-e-business-information-science/.
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EFX (Electronic Freight Exchange)14. An EFX is an online service for freight haulers/haul-

age companies, logistics providers, and freight forwarders. It allows transport companies 

/haulers to search advertisements for freight, and freight forwarders/logistics providers 

to offer freight to be transported. These systems provide a platform that allows carriers 

to communicate freight traffic information to fellow operators, such as transporters, for-

warders and logistics companies. They allow forwarders to advertise their freight either 

privately or publicly to a large number of freight operators looking for loads. They also 

allow freight operators to offer vehicle space. Online systems are normally subscription-

based with a small charge for advertising (posting) and searching (consulting)15.

The research problem concerns the analysis and evaluation of EFX from the user per-

spective, based on selected EFX operating in Central and Eastern Europe.

 5. The Goal of the Study

The problem described above definitely leads to a considerable need to conduct research 

on EFX. Since the process of the implementation of new e-logistic solutions has already 

started, the authors have decided to focus on the EFX systems which are popular in Eu-

rope, especially in Poland. The goal of this study is to critically examine EFX solutions to 

determine the usability of EFX. This research was conducted as part of a larger study on 

the role of e-services in Poland. In the current development in the EFX systems context, 

deepened by the difficult economic situation, managers must take into account the need 

for using e-solutions to improve doing business.

 6 . Research Questions 

This paper aims to investigate which EFXs should be used to affect the provision and 

quality of services provided and facilitate efficient resource utilization in transport com-

panies. The following essential questions are addressed:

�   What are the most popular EFXs in Central and Eastern Europe?

�   What features do the EFXs used by Polish users have?

�   What are the advantages and disadvantages of EFXs from the perspective of users 

(transport companies, shippers)?

14   Wang Y., Potter A., Naim M., Electronic marketplaces for tailored logistics, „Industrial Management & Data 

Systems”, 2007, Vol. 107 Iss: 8, p. 1170; Nandiraju Srinivas, Regan Amelia, Freight Transportation Electronic 

Marketplaces: A Survey of the Industry and Exploration of Important Research Issues, 84th Annual Meeting 

of the Transportation Research Board, and publication in Transportation Research Record, 2003, p.9; Ian 

Daviesa, Robert Masona, Chandra Lalwani, Assessing the impact of ICT on UK general haulage companies, 

International Journal of Production Economics, 2007, Volume 106, Issue 1, p. 16.

15 Electronic freight exchange, http://itlaw.wikia.com/wiki/Electronic_freight_exchange.       
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 7. The Research Methodology

Several directions of research may be identified in the literature concerning the EFX plat-

form. One of the directions investigates how e-logistics helps managers to improve the 

logistic processes.

To deal with the issue, the theoretical framework of using EFX and Cloud Computing 

systems was examined. Subsequently, this paper reflects on the development of online 

EFX systems. The data for conducting the study was collected from primary sources: com-

pany reports, official websites of companies and universities, as well as from secondary 

sources, such as books, articles and journals. The technical aspects were examined by 

testing selected available EFX systems.

In order to obtain the answer to the second question, a comparative analysis of avail-

able models of EFX was carried out. A written query led to the identification of several EFX 

systems which are implemented in CC. They are: ATI, Timocom, Teleroute, ati.su, Trans.eu.

  8. Electronic Freight Exchange

A freight exchange is an online service for transport operators, logistics providers and 

freight forwarders. It allows transport companies to search for freight, and freight 

forwarders/logistics providers to offer freight to be transported. These online sys-

tems are normally subscription-based applications charging for advertising and 

searching.

In the seventies, the first attempts were made to create transport exchanges. The 

authors want to maximize the use of spare capacity, operated by computer data banks, 

that were optimally combined with the charge for transport. Such work would be aiming 

for a better use of transport units. The following obstacles may occur during exchanges; 

lack of adequate access to the exchange of data, limited confidence in the reliability of 

partners, cross-border barriers, fear of disclosure of trade data and a limited number of 

applicants16.

The first freight exchanges that appeared on the market possessed one key feature, 

namely they greatly facilitated the process of finding a suitable transport offer, as far 

as both shippers and carriers were concerned. With time, and with the development of 

the Internet, also the TSL (Transport- Spedition- Logistic) industry has developed. At the 

same time the need for shippers and drivers has increased. Currently, freight exchanges is 

multi-platform access, providing an ever-wider range of services. More and more of them

16  Niedzielski P., Łuczak A., E-business w transporcie – wybrane aspekty [w:] Zeszyty Naukowe nr 393 Problemy 

transportu i logistyki, red. naukowy I. Dembińska-Cyran, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-

go, Szczecin 2006, s. 87.
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are already available also through mobile devices, e.g. Smartphones and tablets, making

it possible to track both current transport offers and the latest industry information from 

any place. The constantly changing market requires new policies and new, innovative so-

lutions17.

 9. Forms of Freight Exchanges

Open freight exchanges are platforms operated independently of shippers for the 

brokerage of loads and load space on a day-to-day business basis. They can be ac-

cessed by all the companies registered with the corresponding service provider. They 

function as “blackboards” posting information concerning available shipments and 

transport capacities. The contractual negotiations are then conducted directly be-

tween the partners. 

Closed freight exchanges are run by major shippers and freight forwarders. They fo-

cus on high-volume contracts. Only transport companies and freight forwarders selected 

by the customer may participate18.

  10.  The comparative analysis of Selected EFX in Central and 
Eastern Europe19

 There are numerous transport exchanges worldwide. However, in this business it is im-

portant to suit the specifics of the local market, including in particular the cultural and le-

gal factors. The result is that EFXs specialize in a given geographical area. It is no different 

with regard to Central Eastern Europe. The analysis of the Internet and literature sources, 

made it possible to select the leading EFX. The selection criterion was the number of us-

ers or the number of operations (Figure 2).

The characteristics of particular transport exchanges are presented in the tables be-

low (Tabele 3–7). As it can be seen, the leading companies in the market are TRANS.eu and 

Teleroute, because they have the largest number of users, the largest number of offers, 

and they are available in the greatest number of languages.

17 http://gielda-ladunkow.com/11/gieldy-transportowe-przewoznika-spedytora/.

18 https://www.iru.org/cms-filesystem-action/reso-ctm/GUIDELINESfreight2013.pdf.

19  http://www.truck.pl/pl/article/575/czas-za%C5%82adowwwa%C4%87-raport-internetowe-gie%C5%82dy-

transportowe,gb_1049.
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Figure 2. The number of users of selected Electronic Freight Exchange20

Table 3. The characteristics of ATI21

Name of EFX ATI

Website address http://www.ati.su

Range/number of countries
Ukraine, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, 

Georgia 

Number of users 90,000

Number of offers 60,000

Free evaluation exchange no

Activation Fee yes

Subscription paid version and a free of charge

Languages Ukrainian

Additional information

Source: Own elaboration

20  Paszkiewicz B., Długi i dłużnicy na giełdach transportowych, 2011-07-27, http://www.trans.info/message/

view/13319.html.

21 http://www.ati.su/en/Content.aspx?Path=About.
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Table 4. The characteristics of Timocom22, 23

Name of EFX TC Truck &Cargo

Website address www.timocom.com

Range / number of countries Europe/44

Number of users 100,000

Number of offers up to 450,000 per day

Free evaluation exchange yes, 4 weeks

Activation Fee yes

Subscription 119.9 euro per month

Languages 24

Additional information

More than 516 million tons of freight per 
annum, the system has a security net TimoCom 

Secure. Timocom also offers TC eBid, a tendering 
platform that simplifies the business conducted 

between companies

Source: Own elaboration

Table 5. The characteristics of Teleroute2425

Name of EFX Teleroute

Website address www.teleroute.co.uk

Range/number of countries Europe

Number of users 70,000

Number of offers 200,000 per day

Free evaluation exchange Demo version free of charge

Activation Fee Lack of data

Subscription
Paid only for the received data – 1.75 

euros per offer (a package of 15 bids for 
27.5 euros must be bought)

Languages Lack of data

Additional information Launched in France in 1985

Source: Own elaboration

22 Jurczak M., Giełda kontra giełda, „Transport i Spedycja”, 2011 nr 4, s. 30.

23 www.timocom.com.

24 http://teleroute.com/en_en/teleroute-freight-exchange.

25 http://espedytor.com/index.php/gieldy-ladunkow/6-teleroute.
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Table 6. The characteristics of Raal26

Name of EFX Raal

Website address www.raal.pl

Range / number of countries Europe / 31

Number of users 13,000

Number of offers 100,000 per day

Free evaluation exchange yes, one month

Activation Fee Lack of data

Subscription Lack of data

Languages 10

Additional information
Raal has been providing priceless infor-

mation regarding loading efficiency for 20

Source: Own elaboration

Table 7. The characteristics of Trans.eu27

Name of EFX

Website address www.trans.eu

Range/number of countries Europe

Number of users 200,000

Number of offers 1,000,000

Free evaluation exchange Yes, 30 days free of charge

Activation Fee yes, 220 PLN net

Subscription 158 PLN per month

Languages 24

Additional information

Trans.eu System is a set of tools for Carriers, 
Freight Forwarders and Loaders from across Europe 

allowing secure cooperation. Since 2005 over 
480 thousand companies from Europe and beyond 

have registered in Trans.eu. Within last year over 
35 million offers were posted in Trans.eu System, 
including 82% load offers and 18% vehicle offers.

Source: Own elaboration

According to the carried out research the two most popular EFXs, in terms of the num-

ber of users, are Trans.eu and Timocom.com. In Figures 3. and 4. there are screenshots 

presented of both systems.

26 http://www.raal.pl/en.

27 http://www.trans.eu/en/trans-eu-system.
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Figure 3. The screenshot of the Trans.eu system28

Figure 4. The screenshot of the Timcom.com system29

28 http://dlafirmy.info.pl/3866_nowa_wyszukiwarka_ofert_na_trans-ie.htm.

29 http://www.timocom.pl/Gie%C5%82da-Transportowa/Gie%C5%82da-%C5%82adunk%C3%B3w.
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The analyzed EFXs allow users to find cargo or vehicle space, use a well-tried database 

of contractors, claim entitlement, etc. In Table 7. the two most popular (from the user 

point of view) systems will be presented according to the functionality aspects.

Table 7. The comparison of functionality of selected EFXs

Criterion Timocom.com Trans.eu

Freight Exchange + +

Vehicle Exchange + +

Calculation of transport rates + +

Checking contractors + +

Tracking + +

Managing Financial claims + +

Number of languages 25 19

Communicator - +

Cost (per month) 139.9 euro 79.0 euro

Source: own elaboration

The analyzed EFXs are similar in functionality. They provide users with the possibility 

to conclude transactions via the Internet, they require registering a new user and enable 

them to follow their standing in the system, they make it possible to recover debts, moni-

tor traffic, etc.. 

Thus, in its base layer, each of the analyzed EFXs provides a market standard. What 

distinguishes the two systems is the price and the offer by Trans.eu own dedicated com-

municator. The difference in the price constitutes 56% and is associated primarily with 

a larger volume of business operation by Timocom.

  11.  The Electronic Freight Exchange Advantages 
and Disadvantages

From a business point of view, the role of EFX is to link those with a free cargo space and 

those wanting to carry a certain load. EFX earns fees charged to users. In exchange, it of-

fers software (system) supplemented with a set of appropriate functionality. The flow of 

information is presented in Figure 5.
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Figure 5. The model of EFX utilization30

According to EFX statements, they enjoy great popularity among carriers and ma-

nufacturers. A confirmation of this point of view may be the statements found during 

the research of forums of TSL (among others: Transport.pl, spedycje.pl, forum.gazeta.pl, 

trans.info, business forum.pl). A total of more than 200 statements, opinions, comments of 

Trans.eu and Timcom.com users were analyzed. On this basis, it is possible to distinguish 

specific advantages and disadvantages of EFXs.

Thus the benefits are as follows:

�   The possibility of acquiring new customers,

�   The opportunity to complete the return freight,

30  http://scholar.google.pl/scholar_url?hl=pl&q=http://www.pp.bme.hu/tr/article/download/1857/1122&sa=X&

scisig=AAGBfm0U0aVuG_Um_HkKU2j3L4rZuAnIdQ&oi=scholarr&ei=R6pxVMHSDsjCywPqy4CYCg&ved=0CCMQ

gAMoAjAA.
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�   Access to pre-verified customers,

�   High accuracy of data,

�   Help in the recovery of unpaid bills,

�   Reduction of transaction costs (especially in international transport), - Diversifica-

tion of counterparties,

�   Free of charge test of the system to make the final decision about the use of the EFX. 

At the same time the use of EFXs entails certain negative aspects. These include the 

following:

�   They generate high pricing pressure on carriers,

�   They require regular payments (subscription), regardless of the scale to use in a giv-

en period,

�   Selection of a particular EFX in their large numbers and similar functionality can 

be problematic.

 12. Conclusions

The authors of the paper want to present their point of view and, based on the research 

of other authors, an overview of EFXs. EFXs depend on the level of development of each 

region. According to a current study, EFXs are widely used in large companies and SMEs. 

This paper shows the advantages of using EFXs and the use of these systems in business. 

The system has became more effective by optimizing space utilization in the ware-

house, increasing productivity, effectively coordinating people, the equipment schedule 

and route transportation for low cost and high revenue, and minimizing the errors. The 

analysis presented above shows that among companies in Poland the most popular EFXs 

are Trans.eu and Timocom.pl. In transport companies, a secure model of EFX should be 

developed with extra options, especially such that allow the use of mobile technologies 

and business intelligence.

As part of the carried out research the authors specified the main advantages and dis-

advantages of using EFX from the point of view of transport companies, freight forward-

ers and transport ordering. The summary of the advantages and disadvantages clearly in-

dicates the dominance of benefits over shortcomings. This is especially true with regard 

to those seeking free cargo space. For carriers, participating in EFX involves one signifi-

cant drawback. In the context of a very large number of bidders and the ease of compari-

son of their prices, the crucial role in the selection of the contractor is played by the cost 

of transport. This causes the erosion of margins and reduced prices to a level of dumping. 

On the other hand, for carriers without the return freight, freight exchanges are the ideal 

source of a supplement charge. Taking all this into consideration, further development of 

EFXs should be expected.
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E-auctions from the Automotive Aspect

Aukcje internetowe w wybranych krajach
Streszczenie: Liczba kupujących na aukcjach internetowych szybko rośnie. Aukcje i sklepy interneto-
we zyskują popularność wraz ze wzrostem zawieranych transakcji elektronicznych. Artykuł dotyczy 
zastosowania systemów aukcyjnych w handlu samochodami. Celem głównym pracy jest analiza ak-
tualnego stanu wykorzystania aukcji elektronicznej do kupna i sprzedaży samochodów w wybranych 
krajach. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawiają definicje, klasyfikacje oraz zasady dotyczą-
ce systemów aukcyjnych. Następnie po zdefiniowaniu problemu zostały przedstawione cele, pytania 
badawcze oraz metodologia. Kolejny rozdział dotyczy e-aukcji w wybranych krajach europejskich. Za-
uważa się, że najważniejszą częścią opracowania jest analiza dotycząca systemów e-aukcji w odniesie-
niu do zakupu i sprzedaży samochodów. Aby oszacować popularność wyżej wymienionych systemów, 
w badaniach wykorzystano portal Aleksa. Ponadto ta część artykułu przedstawia także zalety i wady 
e-aukcji samochodowych. Ostatnia część zawiera wyniki badań oraz wnioski dotyczące licytacji elek-
tronicznych w motoryzacji.

Słowa kluczowe: system e-aukcji, usługi online, motoryzacja, Polska, Rumunia.

Summary: The number of Internet auction shoppers is rapidly growing. Online auctions and shopping are 
gaining popularity with the growth of web-based e-ecommerce. Another important issue is the use of the 
auction system in the car trade. The purpose of this paper is to analyze the current state of development 
of e-auctions from the automotive perspective, in Europe in particular. In the first part of the paper, 
the authors present the definition, classification and rules of use for online auction systems. After that 
section, the problem statement, the goal of study, research questions and research methodology are 
presented. The next section describes e-auctions in selected European countries. The most important 
part is an analysis regarding e-auction systems to sell and buy cars. The research was conducted using 
the Alexa portal to estimate the popularity of the afore-mentioned systems. That part presents also the 
advantages and disadvantages of car e-auction systems. The last part of the work contains some results 
regarding to e-auctions in the automotive field.

Keywords: e-auction system, services online, automotive, Poland, Romania.

 1. Introduction
Electronic auctions (e-auctions) are conducted online. They started in 1995 and have 

existed for several years on local area networks. Host sites on the Internet serve as brokers, 

offering services that enable sellers to post their goods for sale and allow buyers to
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bid on them1. A typical auction con sists of a single auctioneer, responsible for selling an 

object, and a number of bidders who wish to buy the object. The auctioneer may announce 

a reserve price, that is, the lowest price at which the object would be sold2. Internet 

auctions exhibit characteristics which are not often shared with conventional auctions, 

e.g. auctions of fixed duration which encourage sniping (whereby bidders submit their bids 

moments before the close of an auction thereby preventing other bidders from submitting 

counter-bids), the acceptance of multiple bids in a single auction, and a maximum 

threshold whereby the auction will terminate at that price point3. Virtual auctions facilitate 

online activities between buyers and sellers in different locations or geographical areas. 

E-auctions are accepted as a business model for such reasons as: no fixed time constrain; 

the involvement of a large number of sellers and bidders, which encourages a high-volume 

online business. They include business to business, business to consumer, and consumer to 

consumer auctions4. Auctions provide a venue for the purchase and sale of unique items, 

and among other characteristics, online auctions are excellent opportunities to exchange 

cars5. The purchaser who bids the highest amount, wins the right to purchase the product 

in an auction6. 

In an e-auction system, a server receives and processes bids from remote software agents 

representing interested consumers. These semi-autonomous agents submit bids according 

to a predetermined strategy together with the information that they can ascertain from 

the server. The server processes bids, either accepting them or rejecting them, depending 

on their value. In some systems additional attributes may be considered when comparing 

bids of the same or close value.In addition to bids, bidder agents may also submit price 

notification requests, asking the server to tell them the latest bidding price. It is worth noting 

that the bidder agents can never be certain that they have an accurate representation of 

the current price due to network latency. It is very important that e-auction systems use the 

existing infrastructure and they are able to directly address performance problems which 

may be unlimited7. The auctions may have several participants. Each of them performs a 

specific function and carries out typical tasks. Interaction between auction participants is 

shown in Figure 1.

1 http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/260/267260/online_appendices/Turban-Appendix2A.pdf.

2  Hendricks K., Preston Mcafee R., and michael a. williams,  auctions and bid rigging, 2014, http://vita.mcafee.cc/

PDF/Bidrigging.pdf.

3  Timothy L.Y. Leung, Internet Auction Processes and Mechanisms, June 2012, https://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/

publications/leung-2012.pdf.

4 Online Auction, Technopedia, http://www.techopedia.com/definition/26416/online-auction.

5 Korper S., Ellis J., The E-commerce book - building the e-empire, Academic Press, San Diego 2000, pp. 16.

6  Hillston J., Kloul L., Performance Investigation of an On-Line. Auction System, “concurrency and Computation: 

Practice and Experience”, 2001, vol. 13, p. 23.

7  Idem.
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Figure 1. The e-auctions process8

Types of e-auction 

E-auction systems are of different types or format, which determines how winners are 

chosen. There are four basic types of single-item auctions analyzed in the economics 

literature: (1) the English auction, (2) the Dutch auction, (3) the first-price sealed-bid (FPSB) 

auction, and (4) the second-price sealed bid (SPSB) auction (also called a Vickrey auction)9. 

The English auction became the most popular among both service providers and consumers. 

Another type of e-auction is a sealed bid auction, where the potential buyers receive 

no information about other bidders, including the amount bid. An example of a sealed 

bid auction is when a company takes bids from a number of vendors before awarding a 

contract. This type of auction is useful when potential buyers are unable to prepare bids 

quickly, or when the seller does not want bidders to have information about each other10. 

Another sort is reverse auction which secures the lowest price for an item in automotive by 

using a bid-down principle. The Vickrey e-auction is commonly used in the financial market 

for refinancing a credit or foreign exchange11. 

8 Turban E., Dynamic Trading: E-Auctions, Bartering, and Negotiations, 2008, http://course.eau.ac.th/course/Do-

wnload/0630637/CH10.pdf.

9  Hendricks K., Preston MCafee R., Williams M.,  Auctions and bid rigging, 2014, http://vita.mcafee.cc/PDF/Bi-

drigging.pdf.

10  http://www.cis.umassd.edu/~hxu/Papers/UMD/CSR-2009.pdf.

11  http://docs.oracle.com/cd/E05554_01/books/PDF/eAuction.pdf.
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The Dutch auction basically worksbackwards. Items are initially offered at a high price, 

and the price is gradually reduced until a bidder offers to buy at that price. The first person 

to bid is allowed to purchase the sale item. 

This type of auction is useful when a business is selling a few expensive items with high 

demand. In a second price auction, each potential buyer bids the most he or she is willing 

to pay for the item. 

Then the current bid amount is gradually adjusted downward until all the items have 

been sold. This type of auction generally works well when bidding is slow and the auction 

takes place over an extended time period. In a forward auction, multiple bidders compete 

to buy things from an individual seller. In a reverse auction, however, one buyer requests a 

certain good or service from a number of sellers. 

The sellers then bid for the right to make the sale. Reverse auctions are expected to play 

a growing role in business-to-business online transactions, particularly for large, one-time 

purchases, such as a fleet of automobiles12.

E-auction fraud

The big profit from online auction attracts the attention of criminals who use fraud 

to cash in on the profitable online market. The Internet Crime Complaint Center (IC3), a 

partnership of the Federal Bureau of Investigation (FBI) and the National White Collar Crime 

Center, in 2007 released its annual report on victims’ complaints received and referred to 

law enforcement. 

Among the results: “Internet auction fraud was by far the most reported offense, 

comprising 44.9% of referred complaints. Non-delivered merchandise and/or payment 

accounted for 19.0% of complaints. Check fraud made up 4.9% of complaints. Credit/debit 

card fraud, computer fraud, confidence fraud, and financial institutions fraud round off 

the top seven categories of complaints referred to law enforcement during the year”13. 

To understand online auction fraud, it is convenient to first classify the various types of 

online auction fraud according to the three time periods in which the fraudulent behavior 

can take place: pre-auction, in-auction and post-auction (Figure 2)14.

12 http://www.scribd.com/doc/13564383/24/CONCLUSION.

13 http://www.worldlawdirect.com/forum/money-frauds-scams/32708-ic3-fbi-credit-card-fraud.html.

14 http://www.cis.umassd.edu/~hxu/Papers/UMD/CSR-2009.pdf.
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Figure 2: Auction fraud categorization15

Characteristics of the e-auctions

E-auctions on the Internet have many distinct characteristics, which explains their growing 

popularity16. They are one-to-many situations either for the buyer or the seller. The price 

is the primary objective and often the only variable. This type of transaction is strictly a 

one–off and any future transactions are not predicated or dependent upon its terms. There 

may be subsequent deals; however, each one will be unrelated and negotiated separately. 

The focus of an auction is solely on a short-term gain without consideration for the other 

party’s financial situation17. In Table 1., the most important characteristics of e-auctions are 

presented18.

Table 1. The characteristics of e-auctions

E-auctions characteristics

Current bid Seller location Buy now option

End time/time remaining Return policy Item quality

Rate of bidding Payment methods
 accepted

Product descrip-
tion

Number of bidders Proxy bidding Photo of product

Shipping costs Reserve price Security

Shipping options Minimum bid Seller feedback

Shipping insurance – –

Source: Darke J., Important auction characteristics in e-marketplace decisions: an exploratory look at 
auction selection and product valuation, 2007, pp. 42.

15 Idem.

16 Ariely D., Simonson I., Value Assessment and Decision Dynamics in Online Auctions, 2003, pp. 2.

17 http://www.edgenegotiation.com/2010/01/auctions-bartering/.

18 http://sais.aisnet.org/2007/SAIS07-10%20Drake.pdf.
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 2. Research methodology

Problem Statement 

Though numerous studies have cited e-auction systems, e-auctions systems within the 

automotive industry do not have as many references in literature, therefore this paper 

can be useful in identifying the role of e-auctions in the automotive business. The research 

problem concerns the analysis and evaluation of e-auctions from the perspective of users, 

based on selected automotive e-auctions in Europe, in particular in Poland.

The goal of the study

The problem described above definitely leads to a considerable need to conduct research on 

e-auctions in the automotive context. Since implementation of new e-auctions has already 

started, the authors decided to check the e-auction systems popular in Europe, especially 

in Poland. The goal of this study is to critically examine e-auction systems to determine the 

usability of e-auctions. This research was conducted as part of a larger study on the role 

of e-services in Poland. Moreover, the purpose of this study is to show the current state 

of e-auctions worldwide, by choosing a few relevant countries like Poland, Romania and 

Ukraine.

Research Questions 

This paper aims to investigate which e-auctions should be used to sell and buy cars. The 

following essential questions are addressed:

1. What are the most popular car e-auctions in Europe?

2. What features are possessed by car auctions?

3.  What are the advantages and disadvantages of car auctions from the perspective of 

users?

4.  Which IT tools will be appropriate to facilitate the process of buying and selling cars 

using e-actions?

The research methodology

Several directions of research may be identified in the literature concerning the car 

e-auctions platform. One of them investigates how e-auctions help users to find the 

best deal. The theoretical framework of using e-auctions was examined and described. 

Subsequently, it reflects on the development of online e-auction systems. The data for 

conducting the study was collected from primary sources: reports, official websites of 

companies and e-auction platforms, as well as from secondary sources such as books, articles 

and journals. In order to obtain the answer to the first question, a comparative analysis of 

available car e-auctions was carried out. A written query led to the identification of several 

car e-auction systems functioning in Cloud Computing. They are: Allegro, Okazii, Ebay, 
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Aukro. This group of systems allows their users to trade with different things. These are 

multi-systems. In order to obtain more precise results on  auction systems dedicated to 

cars, the analyses were extended to get the knowledge on the profiled for cars auction 

platforms. Such systems have been identified as: EFL (European Leasing Fund) Polska, 

Autorola, Eurocarbid, Autota, Poleasingowy, Exleasingcar, Car-port, Dawro.

The characteristics of the selected computer system to support 

online auctions

Aucnet in Japan began auctioning used cars to dealers on TV in the mid-1980s. In 1992 it 

opened Aucnet USA Inc. and started auctioning cars in the USA. In 1996 Aucnet moved to a 

private network, and in 1998 it moved to the Internet. In 1998 Aucnet USA was closed. Today, 

Aucnet still operates in Japan, auctioning cars, computer hardware and software and also 

services such as insurance and leasing (for more details, see aucnet.co.jp/english)19.

Car auction software incorporate marketing and promotional material generation, 

upload market reports and run many lists to the owner web site. An important feature is 

the portability, enhanced by car auction software. The main application menu contains 

„buyer registration”, „vehicle registration”. „Bills of sale” and „inventory”. More features 

are needed for good car auction software, such as: a number reservation system, pick-up 

orders, automatic generation of sales, cash receipts, a possibility to create invoices on 

demand for all customers, for unpaid fees, automatic checking of printing, integration 

with accounting system, ability to create conditions reports. Optional features include 

a portable the database for car collectors, including traveling auctions, wireless data entry 

capabilities to register cars, verify the inventory, customer Identity Document (ID) card 

printing and touch screens for customer self service. There are more functions available or 

ready to be implemented. Intuitive and user friendly data input screens facilitate the use. 

The system security is a key of car auction software success. 

Bidsonline

Bidsonline’s live bidding system is integrated with financial and operational systems 

for auctions. Alternatively using our Application Programming Interface (API), it can be 

integrated with an auction system. Auctions are live on the Internet with less than a second 

delay for video and audio. Bidders can bid with either their PC or Smartphone. Bidsonline’s 

online auction is integrated with the financial and operational systems for auctions. Carsplus 

is Bidsonline’s operational and financial system for car auctions. Carsplus is a client/server 

system with web based executive reporting. The system can be run on users’ servers or on 

its ‘cloud’ servers. The software is written using Microsoft’s programming languages and 

Microsoft’s SQL database. The following Figure 3. Presents a screen shot of Bidsonline.

19 http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/260/267260/online_appendices/Turban-Appendix2A.pdf.
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Figure 3. A screen shot of Bidsonline 20

Auto Action

The Automated Auto Auction System has been developed using the advanced and flexible 

computer language, Java, which made it possible to create the Automated Auto Auction 

System with the user in mind. Intuitive data input screens make learning the system fast and 

easy. Durability, reliability, and simplicity are its key characteristics. The best professional 

grade products have been selected to integrate with this system. The hand-held wireless 

RF barcode scanners make it possible, for instance, to register vehicles at the gate, which 

reduces, if not eliminates, vehicle registration errors. Using the handheld units for vehicle 

registration updates the database in real-time. Scanning the bar-coded (Vehicle Identification 

Number) VIN directly from most vehicles also eliminates costly input errors. The Automated 

Auto Auction System uses Microsoft SQL Server for its database functions21.

Auction Simplified

It was founded by a group of automotive industry veterans to provide dealers with 

a new way to manage their wholesale vehicle inventory - they launched groundbreaking

20 http://www.bidsonline.com.au/documents/Bol%20Auction%20System%20brochure.pdf.

21 http://www.autoauctionsolutions.com/system.asp.
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technologies that empowered dealers to improve their wholesale profitability without 

additional expense. By killing off the expenses of transporting cars, Auction Simplified has 

increased dealer profit and made it simpler to move metal. 

Wholesale buyers use Auction Simplified, because of low buyers’ fees, and since it is 

less expensive for the dealer to sell; prices are lower. Auction Simplified is committed to 

providing ongoing training, proactive coaching and support to ensure dealers achieve the 

intended results22.

 3. E-auctions in selected countries

The most famous C2C company is eBay, the world’s largest personal online trading community. 

eBay.com is an American multinational Internet consumer-to-consumer corporation. This 

company allows consumers to offer their goods directly to other consumers in an auction 

format. These days the secret to eBay’s profitability is volume. Individual consumers use eBay 

to buy and sell items in over 4.320 categories, including automobiles. Sellers are attracted 

to eBay because that is where the most buyers are. As a result, more than 450.000 items are 

posted for sale on any given day, and eBay collects a fee on each transaction. Thus, eBay is 

the world’s largest auction website, with $2.19 billion revenue for the first quarter of 200823. 

Originally founded in 1995, eBay has become the world leader in the online auction field with 

more items and categories than any of its competition24.

EBay has a solid foothold as the canonical e-auction site. It is distinguished by its 

availability of single, used and/or rare items, and for its floating prices25. 

EBay’s initial business model was to provide an electronic infrastructure for conducting 

mostly Consumer to Consumer (C2C) auctions. EBay auctions do not require an auctioneer; 

technology manages the auction process. The company collects a posting fee up front, plus 

a commission that is a percentage of the final sale amount (Table 2)26.

EBay is extremely popular in the world. It is the world’s greatest marketplace and a strong 

brand image in the automotive industry. Also, the brand name has become synonymous 

with the online auction industry27. 

Almost anything can be found on eBay, from cars, trucks, components and accessories 

for automobiles28.

22 http://www.auctionsimplified.com/dealer_auction_software_for_sellers.php.

23 http://pages.ebay.com/aboutebay/thecompany/companyoverview.html.

24 http://auctions.nettop20.com/.

25 http://www.mcafee.cc/Classes/BEM106/Papers/2005/eBay.pdf.

26 http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/8362/8562891/Online_Chapter_17.pdf.

27 http://www.exampleessays.com/viewpaper/25348.html.

28 http://www.prweb.com/releases/2013/7/prweb10903603.htm.
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E-auctions offer to buyers the opportunity to participate online to find the preferred 

car. The sale presents vehicles sequentially, auctioned by an auctioneer29. Also, the number 

of auto sales in every year is different. For example, in the U.S the number of sales varies in 

every year from 2003 to 2012.

Table 2. E-auctioneer vs. e-seller

Role Description
Major 

Responsibilities
Goals Example

Auctioneer An entity that 
provides auction 
services to online 
auction users

1.  Provide a transaction 
platform and services 
to both sellers and 
bidders. 

2.  Make arrangements 
for auctions. 

3.  Place advertisements 
for auctioned items. 

Provide a trust-
worthy auction 
environment to 
customers and 
earn commis-
sions. 

eBay

Seller An entity that 
offers items for 
sale. The seller 
may or may not 
be the owner of 
the item.

1.  Run the auction by 
posting item descrip-
tions and pictures, 
and taking bids. 

2.  Receive payments 
and provide the auc-
tioned items to the 
winner. 

3.  Pay commission fees 
to the auctioneer.

Obtain a high 
sale price and re-
duce commission 
costs.

A person who hosts 
an auction on eBay. 

E-auctions in Poland

The most significant site of e-auctions from the automotive perspective in Poland is Allegro.

pl. It was established in 1999 in Poznan, and it has reached about seven million users with 

a new user registering every 16 seconds. In the first 9 months of 2007, the company sales 

totaled 2.75 billion PLN, while over the whole of 2006 sales were just above 2.50 billion 

PLN30. Allegro is ranked in 192nd place among the world’s most used online websites by 

Alexa on 4 December 2008, compared to eBay UK in 98th position and eBay Germany 

in 64th. Allegro’s extensive experience in the automotive market motivates the entire 

organization to continually enhance and improve their broad foundation of high voltage 

automotive semiconductor and Integrated Circuit (IC) package technologies, their deep 

29 http://www.british-car-auctions.co.uk/buy/Useful-information/How-to-buy-online/Exclusive-to-Buying-

online/e-Auction/.

30 http://en.wikipedia.org/wiki/Allegro_(auction_website).
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automotive applications knowledge, their global automotive market support infrastructure, 

and their engagement in automotive quality systems. As a result, Allegro’s essential 

technologies are well aligned with emerging trends towards fuel efficiency and reduced 

vehicle emissions. Allegro is well positioned to deliver robust applications, specific ICs for 

a broad range of safety critical powertrain, electronic power steering, and comfort and 

convenience applications for the internal combustion engine and hybrid or fully electric 

vehicles31.

E-auctions in Romania

The most significant e-auctions site in Romania is ‘Okazii.ro’ - the biggest Romanian platform 

dedicated to online auctions. It was created on 15 April 2000 by Netbridge Services32. ‘Okazii.

ro’ is an online auction, free of charge, where people can buy and sell in the automotive 

field33.

Another e-auctions site is Carson web which contains offers on a lot of second-hand 

and new cars, along with cars which have been used on a lease basis and many others – 

everything at reasonable prices34.

In Romania the first e-auction in the automotive industry was Autobis.ro, and it still 

exists. This online auction enables rapid matching of supply to demand, and it guarantees 

a good price in a short time35.

E-auctions in Ukraine

The most important site in automotive electronic auctions Ukraine is “Aukro.ua” - the largest 

Ukrainian platform designed for online auctions with the largest database of vehicles 

submitted to auctions. It was founded in 2007 and included in the Allegro Group Ukraine 

holding. (http://internetua.com/aukro) “Aukro.ua” is an online auction, free of charge, where 

people can buy and sell in the automotive field of interest. 

Another site specialized only in automotive items is ”autoauction.in.ua”, with offers 

of second-hand and new cars. Most of the online car auctions in Ukraine are currently in 

their infancy and therefore they do not compete with such giants as “aukro.ua” or the 

most popular sites that specialize in car sales - “auto.ria.ua” and “avtobazar.ua.” This type 

of Internet commerce, however, is gaining popularity fast, so a change in the leadership 

positions may be expected36, 37.

31 http://www.allegromicro.com/Applications/Automotive.aspx.

32 http://www.wall-street.ro/tag/okazii-ro.html.

33 http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/comert/site-ul-okazii-marketing-227660.html.

34 http://www.carsontheweb.ro/ro/online-car-auction.

35 http://www.manager.ro/articole/auto/autobisro-devine-autoindustryro-45121.html.

36 https://support.alexa.com/hc/en-us/articles/200449744-How-are-Alexa-s-traffic-rankings-determined-.

37 http://www.alexa.com/about.
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Results of the comparative analysis: Poland, Romania and Ukraine

The research and analysis show that a lot of users of auction sites such as Allegro, Okazii, 

Ebay, Aukro treat the systems as advertising services, ignoring the consequences associated 

with them. Users frequently finalize transactions outside the auction site. The person 

offering the car auction withdraws offers e.g. giving false reasons. The users of e-auctions 

offering the car want thus to avoid fees and commissions for the auction. In addition, sellers 

sometimes exhibit expensive cars at lower prices, believing that they are not obliged to sell 

later. The result is that the offer is more visible in the list of auctions, especially if you sort 

by price.

The results of analyses

There are a lot of car e-auctions worldwide. However, in this business it is important to meet 

the specifics of ethical and legal factors. The analysis of the Internet, as well as literature, 

made it possible to select the leading car e-auctions in Europe, in particular in Poland. The 

selection criterion was the global rank, the rank in country, bounce rate, daily page views 

per visitor and daily time on site. 

To estimate those parameters the Alexa portal was used. Alexa.com ranks websites 

based on the number of visitors they receive — for example, Google.com is ranked #1, 

Facebook trails in the #2 position, and so on. Many high-traffic domain names get an Alexa 

ranking just from their type-in traffic. In general, an Alexa ranking under 1,000,000 for an 

undeveloped site is a good indicator that the domain receives decent traffic. Rankings over 

1,000,000 are less reliable, but any ranking usually means that the domain receives at least 

some traffic. 

As with any indirect method, Alexa should be used as a guideline only; sometimes even 

domains with a “No Data” result on Alexa still receive traffic. A similar tool may be found 

at Ranking.com. Alexa’s Traffic Ranks are for top level domains only (e.g., domain.com). It 

does not provide separate rankings for subpages within a domain (e.g., http://www.domain.

com/subpage.html) or subdomains (e.g., subdomain.domain.com) unless they are able to 

automatically identify them as personal home pages or blogs, like those hosted on sites like 

Blogger (blogspot.com). If a site is identified as a personal home page or blog, it will have 

its own Traffic Rank, separate from its host domain. You can find in the Tabele 3. For more 

information about Alexa’s traffic rankings, the following site can be visited: http://www.

alexa.com/about38.

38 www.alexa.com.
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Table 3.  The results of the research concerning popularity of car e-auctions in Europe, in particular in 
Poland

No.
Name of e-auction And 

website adress
Global rank

Rank in 
country

Bounce 
Rate

Daily page 
views per 

visitor

Daily Time 
on Site

1. EFL Polska
http://aukcje.efl.pl

242,942 64,265 2,838
Poland

19.50% 4.50 4:57 

2. Autorola
http://www.autorola.pl/

363,885 125,170 4,498  
Poland

28.10% 8.60 8:04 

3. Eurocarbid
http://www.eurocarbid.com

1,258,350 85,750 35,236  Spain 15.60% 79 4.60 6:07 

4. Autota
Autota.pl

2,514,054 
3,259,176 

26,286  
Poland

Lack of 
data

12.00 5:56 

5. Poleasingowy
http://poleasingowy.eu/

2,276,675 
1,064,628

39,282
Poland

33.30% 1.30 0:18 

6. Autobid
http://www.autobid.de

144,661 11,797 9,196
Germany

16.00% 27.00 15:17 

7. Exleasingcar,
https://www.exleasingcar.de

2,072,348 972,168 Lack 
of data

15.00% 4.00 3:25 

8. Car-port
http://www.car-port.pl/

396,148 87,402 6,328
Poland

13.90% 6.00 6:30 

9. Dawro,
http://www.dawro.pl

227,794 15,984 4,485
Poland

13.50% 5.00 5:23 

Source: Own elaboration

Global RankAlexa Traffic Rank 

The rank is calculated using a combination of average daily visitors to this site and page 

views on this site over the past 3 months. The site with the highest combination of visitors 

and page views is ranked #1. Updated Daily39.

Traffic Rank in Country

The rank by country is calculated using a combination of average daily visitors to this site 

and pageviews on this site from users from that country over the past month. The site with 

the highest combination of visitors and pageviews is ranked #1 in that country. Updated 

Daily40.

39 www.alexa.com.

40 www.alexa.com.
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Advantages and disadvantages of car e-auctions 

The purpose of this article is to present briefly the advantages and disadvantages of 

car e-auction systems. To accomplish this, an analysis was conducted of the available data. 

Findings indicated the advantages and disadvantages as shown below.

The advantages:

� Online car auction is a method of standardizing the procurement process;

� Preferred bidders are all contained within a single database;

� Bidders can be monitored;

� Good control of bidders’ submissions;

� Easy comparison of bids;

� Confidence in validity and integrity of contractual documentation;

� Time benefits: reduction in paperwork, postage, photocopying;

� Ease and speed of communication to multiple bidders;

� Audit trail for documentation;

� Secure bidding environment;

� Better efficiency in the process;

� Potential for access to competitors’ bids;

� The ability to submit more than one bid41.

The disadvantages:

�  Online auctions do not provide buyers with an option of personally viewing and 

evaluating items before purchasing. This may lead to a possibility of fraud.

�  It is not possible for every business to take part in an online auction. Companies have 

to host their own auction websites and for this purpose they have to hire trained 

technical staff.42

 4. Conclusions 
E-auctions and electronic markets in general have recently emerged at a high rate43. The 

result is that e-auctions are a powerful mechanism in electronic systems. Consequently, 

it is becoming more and more necessary to use e-auction systems and to know how 

to use them44. Nowadays e-auctions have become important and widely known in the 

automotive industry and they are continuing to grow in popularity45. Numerous sites exist 

41 http://wiki.answers.com/Q/Advantages_of_e-auction.

42 http://ezinearticles.com/?Advantages-and-Disadvantages-of-Online-Auction-Sites&id=1254128.

43 http://pdf.aminer.org/000/246/104/electronic_brokerage_and_electronic_auction_the_impact_of_it_on.pdf.

44 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.138.3836&rep=rep1&type=pdf.

45 http://www.hpl.hp.com/techreports/2000/HPL-2000-90.pdf.
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which contain automotive e-auctions and which are described in this paper. This paper 

reviews e-auction systems from the automotive viewpoint and some sites containing 

details about e-auctions in this area. From an academic perspective, this study contributes 

to a theoretical account of weaknesses in the use of car e-auction platforms. It is possible to 

find information on what the most popular car e-auctions in Europe, in particular in Poland, 

are, what features car auctions possess, and what the advantages and disadvantages of car 

auctions from the perspective of users are. 

Auction systems are very often used to promote offers to sell cars. However, the 

transaction frequently occurs outside of the system. The auction systems such as: Allegro, 

Okazii, Ebay, Aukro in the majority of cases are used by individuals. The situation is different 

in systems dedicated to business, where the system operator ensures that the operations 

are secure and trustworthy. Such are the following systems: EFL Polska, Autorola, 

Eurocarbid, Autota, Poleasingowy, Exleasingcar, Car-port, Dawro. From the perspective 

of a practitioner, this study informs users of car e-auctions to set realistic expectations 

of e-auctions to successfully use them. Moreover, thanks to the information contained 

here, users may more effectively use tools dedicated to car online auctions to improve the 

process of selling and buying cars.
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ANTONI C. MITUŚ

Dziesięć lat wykładów popularnonaukowych 

w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości 

i Techniki w Polkowicach

Cykl wykładów popularnonaukowych prowadzonych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole 

Przedsiębiorczości i Techniki (DWSPiT) w Polkowicach powstał w 2005 roku z inicjatywy 

ówczesnego Rektora DWSPiT, prof. dr. hab. inż. Wacława Kasprzaka. Za techniczne aspek-

ty organizacji cyklu był odpowiedzialny autor niniejszej notatki. Wykłady odbywały się 

(i nadal się odbywają) w piątki o godzinie 17.00 w budynku DWSPiT. W ciągu pierwszej 

dekady Cyklu (2005–2014) wygłoszono 91 wykładów.

Wykłady cyklu skierowane były do uczniów szkół średnich, studentów Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy DWSPiT, studentów DWSPiT oraz do wolnych słuchaczy. Poza nie-

licznymi wyjątkami nie zakładano, że słuchacze są merytorycznie przygotowani do wysłu-

chania wykładów. W przeważającej większości wykłady były prowadzone przez pracow-

ników DWSPiT; kilka wykładów wygłosili zaproszeni goście z Politechniki Wrocławskiej.

Największą popularnością wykłady cieszyły się wśród studentów Trzeciego Wieku 

DWSPiT. Uczniowie szkół średnich jedynie z rzadka uczestniczyli w wykładach na począt-

ku cyklu; w dalszej jego części ich udział praktycznie spadł do zera. Studenci DWSPiT po-

jawiali się tylko na nielicznych wykładach adresowanych do słuchaczy, którzy mieli już 

pewne przygotowanie merytoryczne. Wolni słuchacze stanowili najmniej liczną grupę. 

Średnio na każdym wykładzie było około 10 słuchaczy. Wykłady-rekordziści gromadziły 

audytorium w liczbie około 50 słuchaczy. Odbywały się też wykłady nawet dla jednego 

słuchacza. Tematyka wykładów koncentrowała się głównie (ale nie wyłącznie!) wokół 

pięciu grup tematycznych: matematyka, informatyka, fizyka, technika oraz ewolucja 

społeczeństwa. Część wykładów z matematyki prowadzona była z myślą o uczniach 

ostatnich klas liceów i dotyczyła elementów rachunku różniczkowego i całkowego. Pro-

wadzone były one na zaawansowanym poziomie, porównywalnym z poziomem Studium

„Zeszyty Naukowe DWSPiT.
Studia z Nauk Technicznych"
2014 (3), s. 147-148. 
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Talent prowadzonym od lat (również przez autora niniejszej notatki) na Politechnice Wro-

cławskiej. Ku zaskoczeniu wykładowcy wykłady cieszyły się sporym zainteresowaniem 

studentów Trzeciego Wieku DWSPiT którzy, pomimo upływu czasu, pamiętali podstawy 

analizy matematycznej! Grupa wykładów, dotyczących rachunku prawdopodobieństwa 

i elementów statystyki matematycznej, adresowana była do szerszego grona słuchaczy. Nie 

zabrakło również wykładów matematycznych o charakterze rekreacyjnym. 

Wykłady należące do grupy wykładów o charakterze informatycznym dzieliły się na 

dwie grupy. Pierwsza z nich dotyczyła szeroko rozumianego programowania, zarówno 

w kontekście modelowania zjawisk fizycznych, jak i zastosowań do programowania róż-

nego rodzaju sterowników. W szczególności zademonstrowano możliwości zastosowań 

pakietu algebry symbolicznej Maple (zainstalowanego w laboratorium komputerowym 

DWSPiT) do wykonywania obliczeń analitycznych (rozwiązywanie równań, obliczanie 

pochodnych i całek, tworzenie zaawansowanych wykresów). Druga grupa wykładów 

koncentrowała się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w sieciach informa-

tycznych: internetowe zagrożenia socjotechniczne, zakłócanie bezprzewodowego dostę-

pu do Internetu, superwirusy komputerowe, hacking sieci bezprzewodowych. Wykłady te 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Wykłady z fizyki prowadzone były na elementarnym poziomie. Niemniej jednak wy-

kładowcy poruszali zagadnienia tradycyjnie uznawane za trudne, jak na przykład ele-

menty mechaniki kwantowej, fizyki jądrowej czy też astrofizyki. Kilka wykładów dotyczy-

ło zagadnienia pomiaru i modelowania empirycznego. Nie zabrakło również wykładów 

z historii fizyki. 

Grupa wykładów o charakterze technicznym przedstawiała, również na elementarnym 

poziomie, wybrane zastosowania współczesnych technologii w życiu codziennym: wyko-

rzystywanie mikrosterowników, inteligentny dom, telekomunikacja satelitarna, energe-

tyka słoneczna, odnawialne źródła energii i inne. Z kolei grupa wykładów dotyczących  

współczesnych metod poszukiwania i zabezpieczania śladów na miejscu przestępstwa 

zgromadziła, w charakterze słuchaczy,  grono ekspertów od zagadnień kryminalistki.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dotyczące dynamiki ewolucji społe-

czeństwa. Dotyczyły one fundamentalnych zagadnień związanych z możliwymi kierun-

kami rozwoju ludzkości w skali całej planety.

Większość wykładów miała charakter teoretyczny. Nie zabrakło jednak wykładów 

z pokazami (drgania harmoniczne, promieniowanie jądrowe, pomiar fali tętna krwi). 

Wśród tych ostatnich szczególne wrażenie pozostawiły pokazy prób włamań do sieci 

komputerowych. 

Na koniec tej krótkiej notatki zrobię dwie uwagi. Po pierwsze, poziom wykładów oraz 

stopień zainteresowania nimi jest taki, jaki obserwuje się w analogicznym cyklu prowadzo-

nym na Politechnice Wrocławskiej od ponad dwudziestu lat. Po drugie, najwdzięczniejszy-

mi słuchaczami nie są ludzie młodzi, lecz uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
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Marek Chodnicki, dr inż., Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 

im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, w pracy naukowej zajmuje się problematyką związaną 

z nadzorowaniem drgań w procesach wytwórczych, marek@chodnicki.pl.

Władimir Dragajew, prof. dr hab. inż., DWSPiT Polkowice, dragajew@yahoo.com.

Krzysztof Jamroziak, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen.  

Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zajmuje się zagadnieniami modelowania matema-

tycznego zjawisk szybkozmiennych w zakresie identyfikacji materiałów kompozytowych 

poddanych obciążeniom udarowym w balistyce końcowej. Jego działalność naukowa 

związana jest przede wszystkim z technologiami obronnymi, a zwłaszcza z materiałami 

energochłonnymi podwójnego zastosowania. Jest autorem/współautorem wielu opraco-

wań naukowych, w tym prac znajdujących się w bazie Web of Science. Jest też ekspertem 

z zakresu bronioznastwa i balistyki końcowej. Współpracuje z wieloma renomowanymi 

wydawnictwami naukowymi, a także jest redaktorem naczelnym uczelnianego wydaw-

nictwa. Czynnie jest zaangażowany w realizacji wielu projektów badawczych z NCBiR, był 

także kierownikiem, krzysztof.jamroziak@wso.wroc.pl.

Wiesław Jarguliński, dr inż., emerytowany nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Oficer-

skiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Do jego obszaru zain-

teresowań należą zagadnienia związane z wytrzymałością materiałów. Główny problem, 

który jest od lat w sferze badań naukowych, to zjawiska występujące na styku metal i po-

krywanie jego powierzchni powłokami z tworzyw sztucznych. Jeden z takich problemów, 

który od lat jest rozwijany to elektryczna warstwa podwójna. W tym zakresie jest auto-

rem/współautorem wielu opracowań naukowych, wnosząc istotny wkład w opis fizycz-

nego ujęcia tego zjawiska.

Grzegorz Jastrzębski, dr, DWSPiT Polkowice, doktorat z fizyki teoretycznej uzyskał w Insty-

tucie Fizyki Teoretycznej Uniwesytetu Wrocławskiego w 1996 roku. Zainteresowania: me-

chanika kwantowa i możliwości numerycznego zastosowania komputerów. Od 1998 roku

 pracuje w KGHM O/ZG „Rudna”, gdzie odpowiedzialny jest za obsługę techniczną i pro-

gramową wdrażanych i pracujących systemów informatycznych. Jest również autorem 

kilku aplikacji pracujących w O/ZG „Rudna”. tielu@dwspit.pl.

Marek Jażdzewski, mgr inż., absolwent Politechniki Gdańskiej, zajmuje się obsługą pojaz-

dów podwodnych, jazdzewski.marek@gmail.com.

Łukasz Kulwicki, mgr inż., absolwent Politechniki Gdańskiej, zajmuje się obsługą pojaz-

dów podwodnych, lukaszkulwicki90@gmail.com.

Dawid Ławreszuk, mgr inż., absolwent Politechniki Gdańskiej, zajmuje się obsługą pojaz-

dów podwodnych, dawlaw@gmail.com.

Relia-Elena Maria, studentka, Uniwersytetu w Piteszti (Rumunia), relia.maria@yahoo.com.
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Antoni C. Mituś, Antoni C. Mituś, prof. zw. dr hab., Politechnika Wrocławska, urodził się 

w 1952 r.; tytuł profesora otrzymał w  2013 r. Pracował naukowo kilka lat w b. ZSRR  oraz 

w Niemczech. Był stypendystą  Fundacji Aleksandra von Humboldta. Kieruje pracami Gru-

py Modelowania Zjawisk Strukturalnych w Cieczach Złożonych w Katedrze Fizyki Poli-

techniki Wrocławskiej. Jest autorem około 100 publikacji, współpracuje z grupami badaw-

czymi z USA  i Francji. Wypromował dwóch doktorów. Pełnił funkcje zastępcy dyrektora 

Instytutu Fizyki PWr, przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Fizycznego oraz wiceprzewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Societas Humboldtia-

na Polonorum. antoni.mitus@pwr.wroc.pl

Miroslaw Moroz, dr hab., adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe koncentrują się 

wokół: elastyczności przedsiębiorstwa, e-biznesu, roli wirtualnych społeczności dla biz-

nesu internetowego, przedsiębiorczości, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania 

strategicznego, https://mkmoroz.wordpress.com.

Costel-Cosmin Nicu, student, Uniwersytet w Piteszti (Rumunia), nickky18cos@yahoo.com.

Consuela Necşulescu, adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym 

Uniwersytetu w Piteszti, Rumunia. Prowadzi zajęcia, kursy i laboratoria z zakrsu statystyk 

ekonomicznych, komputerowej ekonometrycznej statystyki stosowanej. Realizuje bada-

nia w zakresie statystyki i ekonometrii.

Iulian-Dorin-Dumitru Pavel, student, Uniwersytet w Piteszti (Rumunia), iuliandorinpa-

vel@yahoo.ro.

Anna A. Panasiuk-Chodnicka, dr, Uniwersytet Gdański, biolog morski, specjalizuje się 

w badaniu rejonów polarnych, oceapc@ug.edu.pl.

Stanisław Piesiak, prof. dr hab. inż., DWSPiT Polkowice, jest dziekanem Wydziału Nauk 

Technicznych. Od lat zajmuje się zagadnieniami identyfikacji układów mechanicznych 

w dziedzinie nieliniowych i zdegenerowanych modeli dynamicznych. Do jego głównych 

osiągnięć należy opracowanie procedur w zakresie zastosowania równań bilansu energii 

i bilansu mocy do identyfikacji parametrycznej matematycznych modeli z członami dys-

sypatywnymi, s.piesiak@dwspit.pl.
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Zdzisław Pólkowski, dr inż., adiunkt w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczo-

ści i Techniki (DWSPiT) w Polkowicach. Prowadzi zajęcia z informatyki ekonomicznej, e-

administracji, e-biznesu oraz sieci komputerowych. Realizuje badania dotyczące wykorzy-

stania ICT w biznesie, edukacji i administracji. Współpracuje z naukowcami w Polsce i za 

granicą. Ponadto jest właścicielem firmy informatycznej, w której testuje rozwiązania IT 

w praktyce. W Polkowicach zrealizował wiele projektów i szkoleń informatycznych, zwłasz-

cza w szkołach, przedsiębiorstwach oraz w administracji, www.studenci.polkowski.com.pl.

Luminita Şerbǎnescu, Associate Professor PhD, adiunkt w Katedrze Rachunkowości na 

Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Piteszti, Rumunia. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu: 

informatyki gospodarczej, informatyki menedżerskiej, irogramowania komputerowego 

i baz danych, systemów wspomagania decyzji, informatyki gospodarczczej. Jej badania 

koncentrują się na informatyce biznesowej, e-biznesie, e-handlu i systemach BI.

Julian Vasilev, profesor na Wydziale Informatyki w Uniwersytecie Ekonomicznym w War-

nie. Prowadzi zajęcia z informatyki, logistyki, e-logistyki, systemów ERP, systemów GIS 

oraz IT w handlu. Jego badania naukowe dotyczą systemów zarządzania bazami danych, 

technik eksploracji danych, badań społecznych, analizy biznesowej i inteligentnego 

biznesu. Posiada ponad 50 publikacji w monografiach, podręcznikach, recenzowanych 

czasopismach i materiałach konferencyjnych. Był profesorem wizytującym na Słowenii 

(Maribor i Koper), na Litwie (Wilno) i w Polsce (Katowice). Dodatkowo pełnił funkcje kon-

sultanta w wielu przedsiębiorstwach w dziedzinie zastosowań informatyki w logistyce. 

Zrealizował kilka innowacyjnych projektów. Twórca programów komputerowych, które 

są wykorzystywane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Wranie. Jest członkiem redakcji 

czasopism naukowych. Pełni funkcje eksperta ds. IT w Centrum Badań Społecznych w Uni-

wersytecie Ekonomicznym w Warnie, vasilev@ue-varna.bg.
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Teksty do publikacji na łamach rocznika „Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Tech-

nicznych” należy składać w redakcji zgodnie z terminami zamieszczonymi na stronie 

czasopisma www.dwspit.pl/wydawnictwo. Informacje można uzyskać pod numerem 

telefonu 76 746 53 37 (sekretarz redakcji) lub pisząc na adres wydawnictwo@dwspit.pl. 

Adres redakcji: ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice (kontakt z redakcją i wydawcą).

I.  Zasady przygotowania materiałów do publikacji 

w „Zeszytach Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych”

1.  Artykuł do redakcji należy dostarczyć w formie jednego egzemplarza wydruku wraz 

z płytą CD, zawierającą wersję elektroniczną tekstu.

2.  Tekst zapisany na nośniku powinien być identyczny z wydrukiem komputerowym.

3.  Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (tekst główny, przypisy i po-

zostałe elementy). W innym przypadku objętość należy skonsultować z Redakcją.

4.  Należy uwzględnić:

� wstęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),

�  tytuł tekstu, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim 

(streszczenia do 600 zn.),

�  na początku tekstu imię i nazwisko autora, tytuł lub stopień naukowy oraz insty-

tucję, którą reprezentuje, adres do korespondencji z autorem oraz e-mail i nr tel. 

komórkowego,

�  bibliografię, która powinna zostać umieszczona na końcu artykułu i obejmo-

wać całość literatury cytowanej w porządku alfabetycznym nazwisk autorów 

(w przypadku prac zbiorowych kolejność wyznacza tytuł).

5.  Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:

�  format MS Word dla Windows,

�  format A4, marginesy 2,5 cm z każdej strony formatu A4,

�  czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5,

�  należy unikać wyróżnień w tekście,

�  strony maszynopisu należy ponumerować.

6.  Zaleca się, aby przy odwoływaniu się do prac innych autorów dokonać zapisu w 

tekście przez podanie numeru (np. [5]) spisu literatury, pod którym figuruje praca. 

W przypadku konieczności bardziej szczegółowego wskazania miejsca można do-

dać numer strony lub wzoru, np. [5 wzór (13)]. Cytowana literatura powinna być 

przygotowana zgodnie z 6 normą PN-ISO 690. Przy podawaniu literatury wydanej al-

fabetem innym niż łaciński należy stosować transliterację. Wykaz literatury należy 

zamieszczać pod tytułem LITERATURA, na końcu pracy. Powinien on zawierać pełny, 

niebudzący wątpliwości opis bibliograficzny każdej pozycji, tj.:
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1)  numer kolejny pozycji w nawiasie kwadratowym (zaleca się kolejność alfabe-

tyczną autorów),

2) nazwisko i skrót imienia autora pisane dużymi literami,

3) pełny tytuł pracy, a przy kolejnych wydaniach również numer wydania,

4)  wydawnictwo, miejsce, rok wydania (przy periodykach nie podaje się wydawnic-

twa i miejsca wydania),

5) tom, część, zeszyt, strony.

 7.  Cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowach, a ich źródło należy wskazać 

w przypisie,

8.  Zdjęcia, tabele, rysunki powinny spełniać następujące wymagania:

a)  zdjęcia powinny być wklejone w tekście,

b)  zdjęcia, tabele i rysunki powinny być ponumerowane i umieszczone w tekście 

jak najbliżej miejsca powołania się na nie, 

c)  przy każdym zdjęciu, cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub in-

formację „opracowanie na podstawie”, 

d)  tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdjęcia na dole 

(pod nimi). Czcionka Times New Roman 10,

e)  zdjęcia, tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolum-

nie tekstowej, 

f)  rysunek powinien być przygotowany na białym tle, 

g)  rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane. 

II. Pozostałe informacje dla autorów

 Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji

1.  Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Komitet Redakcyjny pod względem for-

malnym oraz pod kątem zgodności z profilem czasopisma. Następnie kierowany jest 

do właściwego redaktora tematycznego oraz, w przypadku gdy to potrzebne, do re-

daktora statystycznego i/lub językowego. Recenzji każdego tekstu dokonuje dwóch 

niezależnych recenzentów. Nadesłane do redakcji recenzje stanowią podstawę do 

kwalifikowania tekstu do przygotowania redakcyjnego i do druku. 

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.



154

Informacje dla autorów

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 DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych” 

1.  Do oceny każdego kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk 

Technicznych” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jed-

nostki. 

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 DWSPiT oraz na łamach „Zeszytów Naukowych DWSPiT. 

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.



Instytucją finansującą wydanie rocznika jest Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 

i Techniki w Polkowicach.

Wszystkie artykuły zostały przesłane/zaakceptowane w II kwartale 2014 r.


