
Open Access Library

Volume 8 (26) 2013

A.D. Dobrzańska-Danikiewicz756

 
 
 
6. Podsumowanie perspektyw rozwojowych i systemu 

transferu technologii kszta towania struktury i w asno ci 
powierzchni materia ów in ynierskich 

6.1. Podsumowanie w zakresie rozwoju poszczególnych technologii 
kszta towania struktury i w asno ci powierzchni materia ów 
in ynierskich 

 
W niniejszym rozdziale dokonano podsumowania dotychczas wykonanych autorskich prac 

z udzia em szerokiego blisko 500-osobowego zespo u ekspertów w ramach zorganizowanego 

systemu wspó pracy i pozyskiwania wiedzy ukrytej, któr  dysponuje ka dy z nich, na wiedz  

otwart , mo liw  do przetwarzania i porz dkowania w celu opracowania prognoz rozwoju 

ka dej z technologii kszta towania struktury i w asno ci powierzchni materia ów in ynierskich 

oraz tendencji ogólnych i generalnych trendów rozwojowych w kontek cie rozwoju gospodarki 

kraju lub nawet w skali mi dzynarodowej. Autorskie prace w tym zakresie obejmuj  niemal ca e 

minione dziesi ciolecie. Pocz tkowe studia i analizy teoretyczne zyska y na znaczeniu w trakcie 

aplikacji, a nast pnie realizacji Projektu FORSURF wykonanego pod kierunkiem naukowym 

Autorki niniejszej ksi ki w okresie ostatnich kilku lat w ramach Programu Operacyjnego Inno-

wacyjna Gospodarka, kontynuowanych w ramach pracy w asnej po jego zako czeniu. Najwi k-

szym osi gni ciem naukowym, ale równie  aplikacyjnym tych dzia a  jest opracowanie komple-

ksowej metodologii prognozowania rozwoju technologii kszta towania struktury i w asno ci powie-

rzchni materia ów in ynierskich, opublikowanej w ca o ci w pracy [3]. Metodologia komputerowo 

zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów ma charakter inter-

dyscyplinarny, gdy  obejmuje zagadnienia dotycz ce in ynierii powierzchni jako dzia u in ynierii 

materia owej, foresightu technologicznego z obszaru organizacji i zarz dzania oraz technologii 

informacyjnej z zakresu informatyki. Metodologia ta aplikowana do zagadnie  in ynierii powie-

rzchni, ma jednak walor uniwersalny i bez trudu mo e by  zastosowana do dowolnego obszaru 

technologicznego, wszak e pod warunkiem wykonania szerokich bada  e-foresightowych z wy-

korzystaniem autorskiej metody e-Delphix i z udzia em kilkusetosobowego zespo u odpowiednio 

dobranych ekspertów. Warto zwróci  uwag , e w cytowanej pracy [3] wykazano, przez równo-

leg e wykonanie pe nego i komplementarnego zestawu klasycznych bada  materia oznawczych 

oraz odpowiednich bada  e-foresightowych, e ka de z tych podej  metodologicznych pro-

wadzi do analogicznych wniosków. To w a nie stwierdzenie upowa nia do stosowania jedynie 

metod e-foresightowych z wykorzystaniem metody e-Delphix do diagnozowania i predykcji 

rozwoju dowolnej grupy technologii, bez konieczno ci ka dorazowego wykonywania bada  
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materia oznawczych. W niniejszej ksi ce na podstawie w asnych bada  wykonanych zgodnie  

z autorsk  metodologi  komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierz-

chni materia ów, w dwóch poprzednich rozdzia ach zaprezentowano szczegó owe wyniki bada  

w odniesieniu do 140 grup technologii in ynierii powierzchni materia ów, uznanych za kryty-

czne, od których zgodnie z tymi wynikami najbardziej uzale niony jest przysz y rozwój ca ej 

bran y, wytypowanych – na podstawie wykonanych bada  – spo ród ponad 500 technologii 

zinwentaryzowanych i opisanych we wcze niejszych pracach w asnych [1, 2]. W celu porówna-

nia priorytetowych spo ród tych technologii, o najlepszych perspektywach rozwojowych i o klu-

czowym znaczeniu w przemy le, sklasyfikowano je w ramach dwóch pól badawczych: M (ang.: 

Manufacturing) i P (ang.: Product), odpowiadaj cych alternatywnemu spojrzeniu wytwórczemu 

lub konsumenckiemu na analizowane zagadnienia. W ramach ka dego pola badawczego wyró-

niono po 7 obszarów tematycznych, z których ka dy zawiera po 10 grup technologii. Jako wy-

niki wykonanych bada  i prac analitycznych, dla ka dej grupy 10 technologii, tworz cych obszar 

tematyczny, przedstawiono graficznie prognozowane trendy zmian znaczenia poszczególnych 

grup technologii krytycznych, tworz cych ten obszar, oraz macierze kontekstowe, kolejno: (1) 

macierze strategii dla technologii krytycznych wchodz cych w sk ad tego obszaru; (2) macierze 

dendrologiczne, prezentuj ce potencja  i atrakcyjno  poszczególnych grup technologii krytycz-

nych oraz (3) macierze meteorologiczne, przedstawiaj ce intensywno  oddzia ywania sposob-

no ci i trudno ci p yn cych z otoczenia na poszczególne grupy technologii krytycznych tego 

obszaru. Zbiór opracowanych macierzy kontekstowych s u y pozycjonowaniu technologii, b d c 

narz dziem graficznej analizy porównawczej poszczególnych technologii lub ich grup, umo li-

wiaj cym zobiektywizowan  ocen  w dziesi ciostopniowej uniwersalnej skali stanów wzgl d-

nych (rys. 3.9). Prezentacja ka dej analizowanej technologii zawiera identyfikacj  aktualnej 

zobiektywizowanej fazy cyklu ycia danej technologii, w dziesi ciostopniowej skali (rys. 3.10), 

kompatybilnej z uniwersaln  skal  stanów wzgl dnych, zawartej pomi dzy technologi  schy -

kow , a technologi  embrionaln ; prezentacj  perspektyw rozwojowych tej technologii ustalo-

nych w znormalizowany sposób w dziesi ciopunktowej skali stanów wzgl dnych oraz map  

drogow  i kart  informacyjn  technologii. Opracowane wed ug autorskiej koncepcji mapy 

drogowe technologii stanowi  bardzo wygodne narz dzie analizy porównawczej, umo liwiaj c 

wybór technologii najlepszej pod wzgl dem wybranego kryterium materia oznawczego, techno-

logicznego lub ekonomicznego. Mapy te opracowano z wykorzystaniem danych pierwotnych 

pozyskanych w wyniku wykonanych bada  eksperymentalno-porównawczych, z uwzgl dnie-

niem siedmiu g ównych warstw odpowiadaj cych kolejno na pytania o coraz wi kszym stopniu 

szczegó owo ci: Kiedy? Dlaczego? Co? Jak? Gdzie? Kto? Ile? G ówne warstwy mapy drogowej 
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technologii uporz dkowano hierarchicznie, pocz wszy od górnych najbardziej ogólnych, 

okre laj cych ogólnospo eczne i ekonomiczne przes anki, przyczyny i powody realizowanych 

dzia a , poprzez warstw  produktow  charakteryzuj c  produkt powstaj cy w danym procesie 

technologicznym, do warstw dolnych precyzuj cych szczegó y organizacyjno-techniczne doty-

cz ce miejsca, wykonawcy i kosztów. Karty informacyjne technologii zawieraj : opis procesu 

technologicznego i charakterystyk  towarzysz cego mu zjawiska fizykochemicznego, zalety  

i wady danej technologii, najbardziej perspektywiczne technologie szczegó owe oraz technolo-

gie zast pcze/alternatywne, ogólny lub przyk adowy schemat rozpatrywanego procesu produk-

cyjnego oraz trójelementowy wykaz rekomendowanych róde  literaturowych. Okre lono w nich 

ponadto rodzaje mo liwej do naniesienia pow oki/warstwy wierzchniej lub procesów zacho-

dz cych na powierzchni pod o a, a tak e szczegó owe w asno ci pow ok/warstw wierzchnich/ 

powierzchni pod o a nabyte w wyniku zastosowania danej technologii i ogólne fizykochemiczne 

warunki realizacji procesu technologicznego, metody przygotowania materia u pod o a, typ/ 

rodzaj urz dze  naukowo-badawczych i oprzyrz dowania. W kartach informacyjnych techno-

logii zamieszczono równie  dane okre lone na podstawie wyników bada  eksperckich z wyko-

rzystaniem uniwersalnej skali stanów wzgl dnych, obejmuj ce: wp yw aplikacji technologii na 

przewidywane i oczekiwane w asno ci materia u, skuteczno  przeciwdzia ania technologii 

skutkom zu ycia, sekcji przemys u wg klasyfikacji PKD o najwy szej aplikacyjno ci technologii 

oraz ich perspektywy rozwojowe. Te wyniki bada  uwzgl dniaj  wszystkie zinwentaryzowane 

mikroczynniki decyduj ce o mo liwo ciach rozwojowych ka dej z analizowanych technologii 

krytycznych. Zgromadzony w ten sposób cenny zbiór informacji umo liwia niemal od zaraz 

przyst pienie do prac nad wdro eniem danej technologii w konkretnych warunkach produk-

cyjnych. Warto  naukowa tych informacji idzie zatem w parze z ich potencja em wdro enio-

wym. Uzupe nieniem opisanych wyników bada  jest ogólny ranking prognozowanego wzrostu 

znaczenia analizowanych technologii krytycznych. Do grup technologii krytycznych kszta to-

wania struktury i w asno ci materia ów in ynierskich o przewidywanym, w najbli szych kilku-

nastu latach, najsilniejszym wzro cie nale  ocenione najwy ej w procesie wieloetapowej 

ankietyzacji ekspertów: chemiczne osadzanie pow ok z fazy gazowej aktywowane laserowo 

(EM3), technologie hybrydowe z udzia em procesów cieplno-chemicznych (JM4), nanoszenie 

pow ok gradientowych (FM5), z nanonape niaczami (FM5) i z pami ci  kszta tu (HM5) na materia y 

polimerowe oraz fizyczne i chemiczne osadzanie pow ok z fazy gazowej na materia y 

konstrukcyjne metalowe (JP2) i niemetalowe (AP3, BP3) oraz impulsowe osadzanie laserowe, 

b d ce obróbk  powierzchniow  materia ów narz dziowych (IP4), co do których wzrostu 

eksperci s  stuprocentowo pewni. Szczegó owe wyniki bada  heurystycznych z podzia em na 
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trzy zakresy odzwierciedlaj ce tendencje silnie wzrostowe (oznaczone kolorem zielonym), 

rednio wzrostowe (oznaczone na ó to) i rokuj ce stosunkowo s abo (kolor czerwony) przed-

stawiono w tablicy 6.1. 

 

Tablica 6.1. Ranking prognozowanego wzrostu znaczenia technologii krytycznych 
kszta towania struktury i w asno ci powierzchni materia ów in ynierskich 

Pozycja 
rankin-
gowa 

Symbol Nazwa Wzrost 
znaczenia 

technologii
% 

technologii krytycznej kszta towania struktury i w asno ci 
powierzchni materia ów in ynierskich 

1 EM3 Chemiczne osadzanie pow ok z fazy gazowej aktywowane laserowo 
(LCVD) 

100 

1 JM4 Technologie hybrydowe z udzia em procesów cieplno-chemicznych 100 

1 FM5 Nanoszenie pow ok gradientowych na materia y polimerowe 100 

1 GM5 Nanoszenie pow ok z nanonape niaczami na materia y polimerowe 100 

1 HM5 Nanoszenie pow ok z pami ci  kszta tu na materia y polimerowe 100 

1 JP2 Fizyczne i chemiczne osadzanie pow ok z fazy gazowej (PVD/CVD) 
na materia y konstrukcyjne metalowe 

100 

1 AP3 Fizyczne osadzanie pow ok z fazy gazowej (PVD) na materia y 
konstrukcyjne niemetalowe 

100 

1 BP3 Chemiczne osadzanie pow ok z fazy gazowej (CVD) na materia y 
konstrukcyjne niemetalowe 

100 

1 JP4 Impulsowe osadzanie laserowe (PLD) warstw powierzchniowych na 
materia y narz dziowe 

100 

2 HP7 Utworzenie na powierzchni polimerów pow ok gradientowych 92 

2 IP7 Utworzenie na powierzchni polimerów pow ok samowykszta calnych 92 

2 JP7 Polimeryzacja in situ 92 

3 DM3 Plazmo-chemiczne osadzanie pow ok z fazy gazowej 
(PACVD/PECVD) 

91 

3 IP4 Technologie hybrydowe stosowane w odniesieniu do kszta towania 
powierzchni materia ów narz dziowych 

91 

4 EM1 Laserowe wytwarzanie przyrostowe 90 

4 FM4 Naw glanie plazmowe i pod obni onym ci nieniem 90 

4 IM5 Nanoszenie pow ok samowykszta calnych na powierzchni  
polimerów  

90 

4 JM5 Nanoszenie pow ok biokompatybilnych na powierzchni  polimerów 90 

4 EP6 Wytwarzanie pow ok hybrydowych – organiczno-nieorganicznych na 
powierzchni materia ów funkcjonalnych 

90 

5 HP2 Implantacja jonów stosowana w odniesieniu do materia ów 
konstrukcyjnych metalowych 

88 

5 IP2 Pokrywanie ceramik /cermetalami powierzchni materia ów 
konstrukcyjnych metalowych 

88 

5 JP3 Osadzanie pokry  laserem impulsowym lub przez promieniowanie 
laserowo-plazmowych róde  EUV na powierzchni materia ów 
konstrukcyjnych niemetalowych  

88 

6 BP1 Nanoszenie na biomateria y monowarstw samoorganizuj cych si  85 
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Pozycja 
rankin-
gowa 

Symbol Nazwa Wzrost 
znaczenia 

technologii
% 

technologii krytycznej kszta towania struktury i w asno ci 
powierzchni materia ów in ynierskich 

7 DP7 Obróbka laserem powierzchni polimerów 84 

8 HP4 Nanoszenie pow ok gradientowych na materia y narz dziowe 83 

9 HM1 Obróbka laserowa materia ów funkcjonalnych  81 

9 JM1 Obróbka laserowa biomateria ów 81 

9 BM4 Azotowanie pod obni onym ci nieniem 81 

10 EM6 Fizyczne osadzanie nanometrycznych warstw powierzchniowych  
z odparowaniem wi zk  elektronow  z jonizacj  par (EB-PVD) 

80 

10 FM6 Osadzanie pojedynczych warstw atomowych (ALD) 80 

10 BP6 Fizyczne osadzanie na powierzchni materia ów funkcjonalnych 
pow ok z fazy gazowej (PVD) 

80 

10 JP6 Teksturowanie laserowe powierzchni materia ów funkcjonalnych 80 

11 CP2 Technologie cieplne i cieplno-chemiczne stosowane do kszta towa-
nia struktury i w asno ci materia ów konstrukcyjnych metalowych 

77 

11 IP5 Nanoszenie polimerowych pow ok proszkowych 77 

12 JM3 Osadzanie pojedynczych warstw atomowych (ALD) metod  CVD 75 

13 AM4 Azotowanie plazmowe  72 

14 AP1 Immobilizacja (biomateria y) 71 

14 CP1 Wzornikowanie (biomateria y) 71 

14 JP1 Nanoszenie warstw diamentowych i diamentopodobnych pow ok 
w glowych (DLC) na powierzchni  biomateria ów 

71 

15 BM6 Elektronolitografia (EBL) 70 

15 IM6 Nak adanie na warstw  powierzchniow  pow ok zawieraj cych 
nanomateria y 

70 

15 BM7 Pokrywanie warstwy powierzchniowej materia u pow okami 
natryskiwanymi cieplnie 

70 

15 EM7 Pokrywanie warstwy powierzchniowej materia u 
ceramik /cermetalami 

70 

15 DP6 Metoda zol- el wytwarzania warstw powierzchniowych materia ów 
funkcjonalnych 

70 

16 FP2 Natapianie/stopowanie laserowe materia ów konstrukcyjnych 
metalowych 

66 

16 FP3 Metoda zol- el wytwarzania warstw powierzchniowych na 
materia ach konstrukcyjnych niemetalowych 

66 

16 AP4 Fizyczne osadzanie pow ok z fazy gazowej (PVD) na powierzchni 
materia ów narz dziowych 

66 

16 BP4 Chemiczne osadzanie pow ok z fazy gazowej (CVD) na powierzchni 

materia ów narz dziowych 
66 

16 HP5 Malowanie i lakierowanie ciek ymi materia ami polimerowymi 66 

17 AP6 Chemiczne osadzanie na powierzchni materia ów funkcjonalnych 

pow ok z fazy gazowej (CVD) 
60 

17 BM2 Reaktywne rozpylanie magnetronowe (RMS) 60 
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Pozycja 
rankin-
gowa 

Symbol Nazwa Wzrost 
znaczenia 

technologii
% 

technologii krytycznej kszta towania struktury i w asno ci 
powierzchni materia ów in ynierskich 

17 JM2 Impulsowe osadzanie laserowe (PLD) 60 

17 DM6 Fizyczne osadzanie nanometrycznych warstw powierzchniowych  
z wykorzystaniem wi zki jonowej (IBAD) 

60 

17 JM6 Obróbka powierzchniowa nanomateria ów 60 

17 FM7 Wytwarzanie powierzchniowych warstw odlewniczych  
i infiltracyjnych 

60 

18 BP5 Cynkowanie ogniowe z dodatkowym wy arzaniem (pow oka Zn-Fe)  55 

18 JP5 Nak adanie pow ok z folii polimerowych 55 

19 CM1 Stopowanie/wtapianie laserowe 54 

20 CP7 Obróbka plazm  powierzchni polimerów 53 

21 AM2 Katodowe odparowanie ukowe (CAD) 50 

21 GM2 Aktywowane reaktywnie naparowanie przy u yciu dzia a 
elektronowego (BARE) 

50 

21 HM2 Reaktywne nanoszenie ze zjonizowanych klastrów (ICB) 50 

21 GM3 Osadzanie pow ok z u yciem prekursorów metaloorganicznych 
(MOCVD) 

50 

21 CM7 Pokrywanie pow okami formowanymi niskoci nieniowo z proszków  
i spiekanie 

50 

21 JM7 Utwardzanie detonacyjne 50 

21 FP4 Stopowanie/wtapianie laserowe materia ów narz dziowych 50 

21 HP6 Reaktywne trawienie jonowe (RIE) powierzchni materia ów 
funkcjonalnych 

50 

22 FP7 Obróbka powierzchni polimerów z u yciem promieni gamma 46 

23 DM1 Napawanie laserowe 45 

23 IM1 Impulsowe osadzanie laserowe (PLD) 45 

23 DM4 Kompleksowe obróbki z udzia em azotowania 45 

24 BP2 Technologie galwaniczne stosowane do materia ów konstrukcyjnych 
metalowych 

44 

24 GP2 Natapianie/stopowanie elektronowe materia ów konstrukcyjnych 
metalowych 

44 

24 EP3 Implantacja jonów na powierzchni materia ów konstrukcyjnych 
niemetalowych 

44 

24 IP3 Osadzanie elektroforetyczne warstw powierzchniowych na 
materia ach konstrukcyjnych niemetalowych 

44 

24 EP5 Metalizacja natryskowa 44 

24 FP5 Natryskiwanie cieplne 44 

24 GP5 Nanoszenie pow ok podk adowych polimerowych 44 

25 DP1 Metoda zol- el nak adania warstw na powierzchni  biomateria ów 42 

25 EP1 Infiltracja (biomateria y) 42 

25 FP1 Osadzanie elektroforetyczne i sedymentacyjne warstw 
powierzchniowych na biomateria y 

42 
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Pozycja 
rankin-
gowa 

Symbol Nazwa Wzrost 
znaczenia 

technologii
% 

technologii krytycznej kszta towania struktury i w asno ci 
powierzchni materia ów in ynierskich 

25 GP1 Konsolidacja (biomateria y) 42 

25 IP1 Impulsowe osadzanie laserowe (PLD) warstw powierzchniowych na 
biomateria ach 

42 

26 CM3 Osadzanie pow ok z fazy gazowej pod obni onym ci nieniem 
(LPCVD) 

41 

26 DP4 Metalurgia proszków stosowana w celu zmiany sk adu chemicznego 
i/lub fazowego warstwy powierzchniowej materia ów narz dziowych 

41 

26 EP4 Azotowanie i kompleksowe obróbki z udzia em azotowania 
stosowane do materia ów narz dziowych 

41 

27 EM2 Odparowanie metalu niskonapi ciowym dzia em elektronowym 
(HHCD) 

40 

28 BP7 Elektrokoronowanie (polimery) 38 

28 GP7 Obróbka powierzchni polimerów z u yciem promieniowania 
elektronowego 

38 

29 BM1 Przetapianie laserowe 36 

29 GM1 Fizyczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane laserowo (LAPVD) 36 

30 FM3 Osadzanie pow ok aktywowane wi zk  promieni UV (Photo CVD) 33 

30 IM3 Chemiczna infiltracja z fazy gazowej (CVI) 33 

30 DP2 Natryskiwanie cieplne dla poprawy w asno ci warstwy 
powierzchniowej materia ów konstrukcyjnych metalowych 

33 

30 EP2 Utwardzanie detonacyjne laserowe/elektronowe/wybuchowe 
powierzchni materia ów konstrukcyjnych metalowych 

33 

30 GP3 Natryskiwanie cieplne powierzchni materia ów konstrukcyjnych 
niemetalowych 

33 

31 DM2 Osadzanie warstw z wykorzystaniem wi zki jonowej (IBAD) 30 

31 FM2 Osadzanie warstw z odparowaniem wi zk  elektronow  z jonizacj  
par (EB-PVD) 

30 

31 AM7 Pokrywanie pow okami galwanicznymi 30 

31 AP7 Metalizacja powierzchni polimerów 30 

31 EP7 Obróbka powierzchni polimerów z u yciem promieni UV 30 

32 HP1 Fizyczne i chemiczne osadzanie na powierzchni biomateria ów 
pow ok z fazy gazowej (PVD/CVD) 

28 

33 FM1 Chemiczne osadzanie z fazy gazowej aktywowane laserowo (LCVD) 27 

34 BM3 Osadzanie pow ok z fazy gazowej pod ci nieniem atmosferycznym 

(APCVD) 
25 

35 AP2 Malowanie powierzchni materia ów konstrukcyjnych metalowych 22 

36 BM5 Natrysk hydrodynamiczny s u cy nanoszeniu pow ok polimerowych 20 

36 EM5 Nanoszenie fluidyzacyjno-elektrostatyczne pow ok polimerowych 20 

36 AM6 Reaktywne trawienie jonowe (RIE) 20 

36 GM6 Elektroosadzanie nanometrycznych warstw powierzchniowych 20 

36 CP6 Pyroliza i jej odmiany stosowane w odniesieniu do materia ów 

funkcjonalnych 
20 

36 FP6 Odparowanie stosowane w odniesieniu do materia ów 

funkcjonalnych 
20 
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Pozycja 
rankin-
gowa 

Symbol Nazwa Wzrost 
znaczenia 

technologii
% 

technologii krytycznej kszta towania struktury i w asno ci 
powierzchni materia ów in ynierskich 

36 GP6 Metody chemiczne/wy ugowanie alkaliów z warstwy powierzchnio-
wej materia ów funkcjonalnych i zag szczenie pozosta ego SiO2 

20 

36 IP6 Teksturowanie mechaniczne powierzchni materia ów funkcjonalnych 
z wykorzystaniem ostrza diamentowego 

20 

37 EM4 Naw glanie gazowe i w gloazotowanie wysokotemperaturowe 18 

38 HM3 Chemiczne osadzanie pow ok realizowane w z o u fluidalnym 
(Fluidized-Bed CVD) 

16 

38 GP4 Napawanie na powierzchni materia ów narz dziowych 16 

39 DP3 Metalizacja pró niowa dotycz ca materia ów konstrukcyjnych 
niemetalowych 

11 

39 AP5 Cynkowanie ogniowe (w czystym Zn i stopach Zn-Al) 11 

39 CP5 Aluminiowanie ogniowe (w czystym Al i stopach Al-Si) 11 

40 CM2 Odparowanie metalu impulsowo-plazmowo (PPM) 10 

40 CM5 Malowanie proszkowe 10 

40 DM5 Osadzanie elektroforetyczne 10 

40 IM2 Odparowanie reaktywne ukiem elektrycznym (TAE) 10 

40 CM6 Chemiczne osadzanie nanometrycznych warstw powierzchniowych 
z fazy gazowej (CVD) 

10 

40 HM6 Metoda zol- el otrzymywania nanometrycznych warstw 
powierzchniowych 

10 

40 DM7 Pokrywanie pow okami metalizowanymi zanurzeniowo 10 

40 GM7 Napawanie pow ok 10 

40 HM7 Nagniatanie, kulkowanie  10 

40 IM7 Platerowanie  10 

41 CM4 Azotowanie gazowe 9 

41 GM4 Aluminiowanie 9 

41 IM4 Pasywowanie 9 

42 AM3 Wysokotemperaturowe chemiczne osadzanie pow ok z fazy gazowej 
(HFCVD) 

8 

42 CP4 Natryskiwanie s u ce poprawie w asno ci powierzchni materia ów 
narz dziowych 

8 

43 AM1 Laserowa obróbka cieplna 0 

43 HM4 Borowanie 0 

43 AM5 Tradycyjne techniki malarskie i nanoszenie zanurzeniowe 0 

43 CP3 Technologie galwaniczne stosowane do poprawy w asno ci 
powierzchni materia ów konstrukcyjnych niemetalowych 

0 

43 HP3 Malowanie powierzchni materia ów konstrukcyjnych niemetalowych 0 

43 DP5 Technologie galwaniczne stosowane w przemy le samochodowym 0 

LEGENDA 

 
Technologie silnie 
wzrostowe 

 
Technologie umiarkowanie 
wzrostowe 

 
Technologie o ograniczonym 
potencjale wzrostowym 
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6.2. Scenariusze opracowane z u yciem autorskiego oprogramowania 

wspomaganego sztucznymi sieciami neuronowymi jako narz dzie 
prognozowania rozwoju technologii kszta towania struktury 
i w asno ci powierzchni materia ów in ynierskich  

 

Z punktu widzenia przedsi biorców oraz menad erów odpowiedzialnych za podj cie decyzji 

w sprawie rozpocz cia nowej produkcji przemys owej lub ustalenia profilu produkcyjnego na 

kolejne lata, a tak e w adz pa stwowych i samorz dowych przeznaczaj cych rodki finansowe 

na badania naukowe oraz na wsparcie inwestycji przemys owych, najistotniejszym elementem 

procesu decyzyjnego jest informacja dotycz ca perspektyw rozwojowych poszczególnych tech-

nologii i ich wzajemnego pozycjonowania i to w perspektywie kilku, a nawet kilkunastu najbli -

szych lat. Spo ród ponad 500 szczegó owych technologii obróbki powierzchniowej i ich licznych 

odmian technologicznych, nale y wybra  te, które b d  mia y najwy szy potencja  rozwojowy. 

Nie mniej koniecznym jest przeanalizowanie w jakim stopniu ka da z analizowanych grup 

technologii mo e zawa y  na ogólnym rozwoju kraju, i czy mo e korzystnie lub niekorzystnie 

wp yn  na konkurencyjno  krajowej gospodarki. Zaprezentowane w poprzednich rozdzia ach 

macierze kontekstowe, mapy drogowe i karty informacyjne technologii, obejmuj ce mikroczyn-

niki decyduj ce o rozwoju tych technologii, stanowi  wraz z wykonanymi autorskimi badaniami 

foresightowymi podstaw  do sformu owania alternatywnych scenariuszy przysz ych wydarze , 

zwi zanych z rozwojem in ynierii powierzchni. W niniejszej cz ci ksi ki zaprezentowano 

mezo- i makroscenariusze rozwoju in ynierii powierzchni materia ów. Ze scenariuszy tych mog  

korzysta  przedsi biorcy oraz inne podmioty gospodarcze w celu ich wykorzystania w dzia al-

no ci gospodarczej oraz w adze samorz dowe i gospodarcze, mog ce je zaaplikowa  w pro-

cesach decyzyjnych dotycz cych rozdzia u rodków publicznych lub opracowywania strategii 

rozwoju.  

Prognozowanie rozwoju in ynierii powierzchni materia ów na poziomie mezo i makro zosta o 

poprzedzone przyj ciem wst pnych za o e  metodycznych i utworzeniem dedykowanych temu 

zadaniu autorskich programów komputerowych, wykorzystuj cych jako funkcje, uprzednio utwo-

rzone z u yciem komercyjnego oprogramowania, sieci neuronowe. Przegl d pi miennictwa [67, 

472-475] wskazuje, e nie istnieje jeden poprawny i ogólnie przyj ty sposób konstruowania 

scenariuszy przysz ych wydarze  b d  algorytm post powania zalecany do wdro enia w pro-

cesie ich budowania. Praktyka wykazuje, e ka dorazowo algorytm ten jest tworzony na nowo 

przez realizatorów konkretnego badania [476]. W celu kreowania scenariuszy przedstawia-

j cych prognozowan  przysz o  in ynierii powierzchni materia ów wszystkie analizowane 

czynniki podzielono na trzy grupy: makro, mezo i mikro. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi 
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[89, 474, 476, 477], scenariusze przysz ych wydarze  dotycz cych technologii kszta towania 

struktury i w asno ci powierzchni materia ów in ynierskich, mog  by  podzielone na wiele spo-

sobów, z uwzgl dnieniem ró norakich kryteriów, które wybrano arbitralnie [3] i zgodnie z nimi 

scharakteryzowano utworzone scenariusze na tle scenariuszy opcjonalnych (rys. 6.1). 

Wyniki panelowych dyskusji eksperckich, wspartych niektórymi wynikami bada  wykona-

nych w ramach Narodowego Programu Foresight Polska 2020 [478], umo liwi y opracowanie 

nast puj cych opcjonalnych wariantów makroscenariuszy przysz ych wydarze  dotycz cych 

Polski, Europy i wiata [3]: 

 optymistycznego,  

 neutralnego, 

 pesymistycznego. 

Scenariusz optymistyczny Wygrany wy cig zak ada, e wiatowy kryzys gospodarczy 

zosta  za egnany i ma miejsce wzrost gospodarczy opieraj cy si  na pokojowej wspó pracy 

i integracji mi dzynarodowej. Wzrasta pozycja konkurencyjna Unii Europejskiej w ród gospo-

darek wiatowych. W kraju realizowane s  z powodzeniem, znajduj ce akceptacj  spo eczn , 

liczne reformy, s u ce rzeczywistej transformacji gospodarki, co sprzyja zrównowa onemu 

rozwojowi w ramach gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Polska umiej tnie czy endo-

genne czynniki wzrostu z inwestycjami zagranicznymi i efektywnym wykorzystaniem funduszy 

unijnych. Konsekwencj  szeroko zakrojonych planowych dzia a  strategicznych jest systema-

tyczny wzrost poziomu wykszta cenia spo ecze stwa, aplikacja na szerok  skal  innowacyj-

nych, proekologicznych technologii w licznych pr nie rozwijaj cych si  mikro-, ma ych i red-

nich przedsi biorstwach oraz du ych korporacjach coraz cz ciej dzia aj cych w ga ziach 

wysokiej techniki, efektywne wykorzystanie zasobów rolnych kraju, a tak e ukszta towanie si  

nowoczesnej infrastruktury transportowej i teleinformatycznej. Dost pny potencja  jest nale ycie 

wykorzystywany do realizacji strategicznych celów rozwojowych, statystycznie ludziom yje si  

lepiej, nastroje spo eczne s  optymistyczne, a perspektywy na kolejne lata – wietlane. 

Zgodnie ze scenariuszem neutralnym o nazwie Wypracowany rozwój wiatowy kryzys 

gospodarczy zosta  za egnany i wiat ostro nie powraca na cie k  wzrostu gospodarczego 

w paradygmacie zrównowa onego rozwoju, opieraj cego si  na wspó pracy i integracji mi dzy-

narodowej, cho  ca y czas ci y nad nim widmo terroryzmu i lokalnych wojen, które w niesprzy-

jaj cych okoliczno ciach mog  rozszerzy  si  na wiele krajów. Unia Europejska musi ostro 

walczy  o swoj  pozycj  w ród gospodarek wiatowych, zw aszcza z wyrastaj cymi na wiato-

we pot gi Chinami i Indiami. W kraju podejmowane s , z ró nym skutkiem, próby prowadzenia 

reform s u cych transformacji gospodarki, które cz sto spotykaj  si  z niech ci  ludzi do zmian. 
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Polska stara si  wykorzystywa  fundusze unijne, lecz nie wszystkie pieni dze zostaj  efekty-

wnie zagospodarowane. Wdra anie idei gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz zrówno-

wa onego rozwoju przynosi efekt w postaci wzrostu poziomu wykszta cenia spo ecze stwa  

i jego proekologicznej wiadomo ci. Sektor mikro-, ma ych i rednich przedsi biorstw rozwija si  

w sta ym, lecz powolnym tempie, a poziom aplikacji priorytetowych innowacyjnych technologii 

nadal pozostawia wiele do yczenia. Du e korporacje g ównie dzia aj  w ga ziach rednio-

niskiej i redniowysokiej techniki. Kraj stale boryka si  z problemami w obszarze finansów publi-

cznych, rolnictwa i s u by zdrowia, a tempo kszta towania si  nowoczesnej infrastruktury trans-

portowej i teleinformatycznej jest sta e, lecz stosunkowo wolne. Dost pny potencja  jest tylko cz -

ciowo wykorzystywany do realizacji strategicznych celów rozwojowych, statystycznie ludziom 

yje si  nieco lepiej, lecz nastroje spo eczne s  mieszane. Teoretycznie do  dobre perspe-

ktywy rozwojowe na kolejne lata w g ównej mierze zale  od kondycji europejskiej i ogólno-

wiatowej gospodarki, m drego gospodarowania finansami publicznymi w d ugim horyzoncie 

czasowym i tempa realizacji kolejnych reform popartych zaanga owaniem spo ecze stwa. 

Scenariusz pesymistyczny Równia pochy a zak ada, e wiatowy kryzys gospodarczy 

zosta  jedynie nieco spowolniony. wiat boryka si  z terroryzmem, wzrastaj cymi cenami ropy 

naftowej, skutkami katastrof i lokalnych wojen rozszerzaj cych si  na coraz liczniejsze kraje. 

Unia Europejska pozostaje w tyle w odniesieniu do innych gospodarek wiatowych, zw aszcza 

wyrastaj cych na wiatowe pot gi Chin i Indii. W kraju podejmowane s  najcz ciej nieudane 

próby prowadzenia reform s u cych transformacji gospodarki, które spotykaj  si  z ostracy-

zmem spo ecznym i siln  niech ci  ludzi do zmian. Przekazywane Polsce fundusze unijne  

z roku na rok malej , a wi kszo  rodków finansowych zostaje wykorzystana na bie ce rato-

wanie kondycji gospodarki, podczas gdy poziom inwestycji maleje. Wdra anie idei gospodarki 

opartej na wiedzy i innowacji oraz zrównowa onego rozwoju, które pocz tkowo zapowiada o si  

dobrze, podupada. Sektor mikro-, ma ych i rednich przedsi biorstw rozwija si  s abo, a apli-

kacja innowacyjnych proekologicznych technologii jest najcz ciej niemo liwa ze wzgl du na 

brak inwestycji i trudno dost pne kredyty. Du e korporacje dzia aj  w ga ziach rednioniskiej  

i redniowysokiej techniki, a wiele z nich bankrutuje lub przenosi swoje siedziby do pa stw azja-

tyckich. Kraj stale boryka si  z problemami w obszarze finansów publicznych, rolnictwa, s u by 

zdrowia, edukacji i infrastruktury transportowej. Dost pny potencja  jest s abo wykorzystywany 

do realizacji strategicznych celów rozwojowych, które najwyra niej zosta y le sformu owane, 

statystycznie ludziom yje si  coraz gorzej, czemu towarzysz  niepokoje spo eczne. Perspe-

ktywy rozwojowe na kolejne lata s  s abe i je eli nie nast pi gwa towny prze om, Polska b dzie 

zmierza  ku katastrofie. 
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W prowadzonych badaniach przyj to sposób dedukcji polegaj cy na poszukiwaniu kombi-

nacji mikro- i mezoczynników, która spowoduje, e z okre lonym prawdopodobie stwem ka dy 

z trzech mo liwych makroscenariuszy b dzie mia  miejsce w przysz o ci. Pozycj  strategiczn  

technologii szczegó owych i grup technologii krytycznych odpowiadaj cych poziomowi mikro, 

wraz z okre leniem trendów prognozowanego rozwoju, sporz dzono na podstawie wyników 

bada  eksperckich i zaprezentowano Rozdzia ach 4. i 5. niniejszej ksi ki. Do analizy wza-

jemnych oddzia ywa  pomi dzy zdarzeniami w skali makro i mezo zastosowano natomiast  

w asn  metodyk  bada  informatycznych i oryginalne programy komputerowe: SCENNET21 

i SCENNET48 [3]. Wyniki bada  eksperckich w postaci warto ci prawdopodobie stwa wyst -

pienia poszczególnych analizowanych zjawisk, otrzymane w procesie ankietyzacji ekspertów 

metod  e-Delphix, stanowi y zmienne wej ciowe, które pos u y y do trenowania sieci neuro-

nowych. Zmienne wyj ciowe s  natomiast generowane w postaci ró nych wykresów prezen-

tuj cych zale no ci pomi dzy warto ciami prawdopodobie stwa poszczególnych makroscena-

riuszy a podlegaj cymi poszczególnym trendom pozosta ymi czynnikami analizy [3]. 

 

 

Rysunek 6.2. Przyk adowy model sieci neuronowej dla pesymistycznego makroscenariusza 
dotycz cego pola badawczego M, który do czono do programu SCENNET21 jako funkcj  
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Eksperymenty symulacyjne wykonane z u yciem programu SCENNET21 [3], napisanego 

w j zyku C++, mia y na celu okre lenie, w jakim stopniu na zaistnienie, z danym prawdopodo-

bie stwem, ka dego z trzech alternatywnych scenariuszy ma rozwój poszczególnych 14 obsza-

rów tematycznych (rys. 3.5), wchodz cych w sk ad pola badawczego M, odzwierciedlaj cego 

punkt widzenia producenta i pola P odpowiadaj cego podej ciu klienta. Zadaniem programu 

SCENNET21 jest w szczególno ci znalezienie optymalnych parametrów wej ciowych, w celu 

uzyskania zadanej warto ci wyj ciowej dla wybranych sieci neuronowych. Umo liwia on wyszu-

kiwanie maksymalnej warto ci wyj ciowej, minimalnej warto ci wyj ciowej i warto ci zadanej 

przez u ytkownika oraz znalezienie warto ci suboptymalnych dla jednej z 6 sieci neuronowych 

przygotowanych za pomoc  programu Statistica Neural Networks 4.0F. Sieci zaimplemento-

wano w j zyku C++ i do czono do programu jako funkcje. Ka da z tych funkcji, jako parametry 

wej ciowe, przyjmuje 21-elementow  tablic  reprezentuj c  zmienne wej ciowe wybranej sieci 

neuronowej, a wynikiem jej dzia ania jest liczba reprezentuj ca zmienn  wyj ciow  sieci neuro-

nowej. Zbiór 21 parametrów wej ciowych jest podzielony na siedem trzyelementowych grup,  

z których ka da odpowiada jednemu analizowanemu obszarowi tematycznemu, odpowiednio 

od M1 do M7 oraz od P1 do P7, w zale no ci od wybranej sieci. Trzy elementy wewn trz grupy 

oznaczaj  kolejno: prawdopodobie stwo wyst pienia trendu wzrostowego, prawdopodobie -

stwo wyst pienia trendu ustabilizowanego na dotychczasowym poziomie i prawdopodobie stwo 

wyst pienia trendu spadkowego w odniesieniu do poszczególnych grup technologii, na tle ogó u 

technologii in ynierii powierzchni. Ka dy parametr wej ciowy funkcji mo e przyjmowa  warto ci 

z przedzia u 0, 100 . Przyk ad modelu sieci neuronowej, sporz dzonego w odniesieniu do 

pesymistycznego makroscenariusza dotycz cego pola badawczego M, zaprezentowano na 

rysunku 6.2. Zbiór wszystkich sze ciu modeli stanowi kombinacj  dwóch rozpatrywanych pól 

badawczych (M i P) i trzech rodzajów makroscenariuszy, o strukturze ró ni cej si  liczb  

neuronów w warstwie ukrytej. Algorytm dzia ania programu SCENNET21 zostaje uruchomiony 

w momencie, gdy u ytkownik okre la nast puj ce parametry wyszukiwania: 

 liczb  iteracji wyszukiwania rozwi zania,  

 sie , która b dzie funkcj  celu,  

 zakresy zmiennych wej ciowych, 

 warto  oczekiwan  dla zmiennej wyj ciowej sieci. 

Wykorzystuj c wprowadzone dane wej ciowe, program oblicza szeroko  zakresów poszu-

kiwa , a nast pnie wszystkie mo liwe kombinacje prawdopodobie stw dotycz ce ka dego 

obszaru tematycznego, daj ce sum  100. Symulacje przeprowadzono przy za o eniu, e obszar 

poszukiwa  warto ci zmiennych decyzyjnych jest ograniczony do zakresu zmian, zdefiniowanych 
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w ograniczeniach modeli neuronowych. Kolejnym krokiem jest wylosowanie siedmiu kombinacji 

prawdopodobie stw zapisanych na poprzednim etapie, a nast pnie jest uruchamiana funkcja 

reprezentuj ca sie  neuronow , gdzie parametrami wej ciowymi jest siedem kombinacji liczb 

wylosowanych w poprzednim kroku. Warto  wyj cia sieci jest zapisywana do tablicy magazyn, 

a nast pnie usuwana jest z niej najgorsza warto . Wymienione etapy s  powtarzane do 

momentu, gdy licznik p tli jest równy liczbie iteracji okre lonej na wst pie przez u ytkownika, 

umo liwiaj c finalnie okre lenie warto ci prawdopodobie stwa wyst pienia poszczególnych 

trendów rozwojowych (wzrostowego, ustabilizowanego na dotychczasowym poziomie i spadko-

wego) analizowanych obszarów tematycznych, przy danej przez u ytkownika warto ci praw-

dopodobie stwa wyst pienia ka dego z trzech alternatywnych makroscenariuszy przysz ych 

wydarze . U ytkownik przeprowadzaj c symulacj  komputerow , mo e zarówno zada  kon-

kretn  warto  liczbow  prawdopodobie stwa wybranego makroscenariusza, jak i poszukiwa  

rozwi zania dla jego skrajnych warto ci, tj. maksymalnej lub minimalnej. Po zako czeniu obli-

cze  wyniki s  prezentowane w postaci tabeli. Istnieje mo liwo  eksportu wyników do arkusza 

kalkulacyjnego i ich prezentacji w postaci wykresu zapisanego do pliku graficznego. 

Program SCENNET48 zosta  utworzony w celu okre lenia, w jaki sposób kluczowe mezo-

czynniki rozwoju in ynierii powierzchni materia ów (rys. 3.12) wp ywaj  na prawdopodobie stwo 

wyst pienia poszczególnych makroscenariuszy przysz ych wydarze : optymistycznego, neutralnego  
                  

 
Rysunek 6.3. Model sieci neuronowej do czony do programu SCENNET48 jako funkcja [3] 
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i pesymistycznego, z u yciem modelu sieci neuronowej maj cego 16 neuronów na wej ciu, 3 

na wyj ciu i 7 w warstwie ukrytej (rys. 6.3). Program SCENNET48 daje mo liwo  wykonania 

symulacji komputerowych, przy za o eniu e zmienna niezale na mo e przyjmowa  warto  ze 

zbioru {1, 0, -1}, odpowiadaj c kolejno trendowi wzrostowemu, neutralnemu i spadkowemu. 

Uwzgl dniaj c 16 zmiennych, liczba mo liwych przypadków wynosi 316, czyli 43 046 721. Je eli 

poszczególne mezoczynniki mog  przyjmowa  tylko dwie warto ci, liczba przypadków zostaje 

ograniczona do 216, czyli 65 536, st d wykonuj c symulacje w trzech wariantach przyj to takie 

w a nie za o enie pocz tkowe. Interfejs u ytkownika pozwala ponadto na arbitralne zadanie 

warto ci poszczególnym mezoczynnikom z dost pnego zbioru i obserwacj  wp ywu zmiany tych 

warto ci na prognozowane prawdopodobie stwo wyst pienia danego makroscenariusza. Wyniki 

symulacji mog  by  prezentowane tabelarycznie lub w postaci graficznej. Do predykcji warto ci 

prawdopodobie stwa wyst pienia makroscenariusza program wykorzystuje funkcj  klasy 

f_16zRun, b d c  implementacj  w j zyku C++ wcze niej przygotowanej i wytrenowanej jednej 

z trzech opracowanych w tym celu sztucznych sieci neuronowych. Parametrami wej ciowymi tej 

funkcji jest 16 liczb typu double, okre laj cych rodzaj wyst puj cego trendu i odpowiadaj cych 

ka demu z 16 mezoczynników. Warto ci wyj ciowe funkcji zawarte s  w tablicy trzech liczb 

typu double, które odpowiadaj  kolejnym prawdopodobie stwom wyst pienia makroscena-

riuszy. Ka da ze zmiennych wyj ciowych mo e przyjmowa  warto ci z zakresu od 0 do 100, 

przy czym suma elementów tablicy warto ci wyj ciowych musi by  równa 100. Interfejs u ytko-

wnika pozwala na ustalenie warto ci wej ciowych za pomoc  48 elementów typu TRadioButton, 

podzielonych na 16 grup po 3 elementy umieszczone w elemencie TPanel. W celu poprawienia 

ergonomii interfejsu u ytkownika, po wskazaniu dowolnego elementu TRadioButton, w panelu, 

na którym znajduje si  element, zmienia si  kolor t a na zielony, ó ty lub czerwony, co dotyczy 

odpowiednio trendów: wzrostowego, neutralnego i spadkowego dla ka dego z 16 mezoczyn-

ników. Zastosowanie do rozwi zania rozpatrywanego problemu badawczego narz dzi sztucznej 

inteligencji pozwala na b yskawiczne wyszukiwanie w wielotysi cznym zbiorze rozwi zania 

zbli onego do optymalnego, satysfakcjonuj cego u ytkownika. Sie  neuronowa wytrenowana  

z u yciem zaimplementowanych do niej danych wej ciowych, pozyskanych w drodze ankietyzacji 

ekspertów, generuje wielowariantowe prognozy przysz ych wydarze .  

W kolejnych podrozdzia ach zostan  zaprezentowane eksperymenty symulacyjne, stano-

wi ce reprezentatywne przyk ady du o szerszych bada , wskazuj ce, e zasadne jest stoso-

wanie sieci neuronowych do analizy wzajemnych oddzia ywa  pomi dzy zdarzeniami w ramach 

kreowania wielowariantowych probabilistycznych scenariuszy przysz ych wydarze . Sztuczne 

sieci neuronowe ciesz  si  w ostatniej dekadzie du ym zainteresowaniem naukowców, poniewa  
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charakteryzuje je atwo  u ycia, zwi zana z brakiem konieczno ci programowania i mo li-

wo ci  rozwi zywania problemów bez znajomo ci analitycznej zale no ci mi dzy danymi 

wej ciowymi i oczekiwanymi wyj ciami. Zalety modeli obliczeniowych utworzonych z u yciem 

sztucznych sieci neuronowych powoduj , e s  one wybitnie predestynowane do rozwi zy-

wania szerokiej gamy ró norodnych problemów dotycz cych wielu materia ów in ynierskich. 

W ród najwa niejszych z tych zalet nale y wyró ni : wysok  odporno  na szumy w danych 

ucz cych, wysok  efektywno  w systemach z du  liczb  danych, umiej tno  przetwarzania 

danych ilo ciowych i jako ciowych, mo liwo  wspó dzia ania z innymi metodami modelowania 

oraz zdolno  do generalizacji wiedzy nabytej w trakcie uczenia. W ostatniej dekadzie sieci 

neuronowe z powodzeniem u yto do modelowania i symulowania w asno ci ró nych rodzajów 

stali konstrukcyjnych, maszynowych, narz dziowych, szybkotn cych i niskostopowych pracuj -

cych w warunkach pe zania, odlewniczych stopów metali lekkich i materia ów kompozytowych. 

Liczne z tych prac zosta y wykonane w Instytucie Materia ów In ynierskich i Biomedycznych 

Politechniki l skiej [355, 479-483]. Nale y podkre li , e ogólnie rzecz bior c zakres wspó -

czesnych zastosowa  metod sztucznej inteligencji w nauce o materia ach i in ynierii materia-

owej, zwi zany z modelowaniem i symulacj  procesów technologicznych wytwarzania, prze-

twórstwa oraz kszta towania struktury, w asno ci u ytkowych i eksploatacyjnych materia ów, jest 

szeroki. Dotyczy on nie tylko wspomnianych ju  sieci neuronowych, lecz tak e logiki rozmytej 

[484-486], algorytmów genetycznych [487, 488], systemów ekspertowych [489] i metod hybry-

dowych cz cych w sobie przynajmniej dwie ró ne klasyczne metody sztucznej inteligencji. 

Najnowsze badania w asne wskazuj  na mo liwo  rozszerzenia zakresu dotychczasowych 

zastosowa  szeroko rozumianych metod sztucznej inteligencji na nowe obszary zwi zane 

z prognozowaniem rozwoju technologii obróbki powierzchniowej materia ów, którego celem jest 

wiadome ukierunkowanie obszarów przysz ych bada  i inwestycji na obszary najlepiej rokuj ce 

i mog ce w przysz o ci przynie  najwi ksz  warto  dodan  oraz ograniczenie ryzyka towa-

rzysz cego temu procesowi. Utworzone modele obliczeniowe wykorzystano do kreowania 

wielowariantowych probabilistycznych scenariuszy przysz ych wydarze , na podstawie heury-

stycznych zmiennych niezale nych pozyskanych w drodze wieloetapowego ankietowania 

ekspertów. W szczególno ci okre lono zale no ci pomi dzy zaistnieniem z okre lonym praw-

dopodobie stwem ka dego z rozpatrywanych alternatywnych makroscenariuszy a wariantami 

zmiany poszczególnych obszarów tematycznych lub mezoczynników, bior c pod uwag  fakt, 

e ich znaczenie mo e w za o onym horyzoncie czasowym rosn , pozostawa  na ustabili-

zowanym poziomie lub male . Eksperymentalny i nowatorski pomys  implementacji sieci neuro-

nowych do kreowania scenariuszy przysz ych wydarze  wi za  si  z napotkaniem wszystkich 
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trudno ci, które spotykaj  pionierów. G ówne wyzwanie stanowi a specyfika danych wej cio-

wych w postaci wyra onych liczbowo (w procentach) opinii ekspertów. Spotykana rozbie no  

oceny zjawisk wynika a z jej subiektywno ci, wpisanej w specyfik  bada  eksperckich. W szcze-

gólno ci eksperci, zapewne w sposób niezamierzony, z jednej strony starali si  reprezentowa  

interesy w asnych rodowisk, a z drugiej strony na zagadnienia o du ym poziomie ogólno ci 

(skala makro i mezo) niejednokrotnie spogl dali przez pryzmat swojej znacznie w szej spe-

cjalizacji.  

O zasadno ci realizacji bada  z u yciem narz dzi sztucznej inteligencji, w obszarze in y-

nierii materia owej i nauki o materia ach, decyduj  przes anki ekonomiczne. Nak ady na klasy-

czne eksperymenty materia oznawcze obejmuj  w podstawowym wariancie wynagrodzenia 

pracowników naukowo-badawczych, materia  do bada  i zwykle bardzo wysokie koszty eksplo-

atacji specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, a cz sto tak e dodatkowo koszty zakupu 

i/lub modernizacji bazy sprz towej, wspó pracy krajowej i/lub zagranicznej, a tak e powtórzenia 

lub poszerzenia zakresu eksperymentów b d  testowania prototypów w warunkach przemy-

s owych. Koszt modelowania i eksperymentów symulacyjnych z u yciem narz dzi sztucznej 

inteligencji jest nieporównanie ni szy. W wielu przypadkach na ich podstawie jest mo liwe 

podejmowanie szybkich i trafnych decyzji dotycz cych doboru parametrów procesu lub sk adu 

chemicznego materia ów. Narz dzia sztucznej inteligencji mog  by  tak e stosowane jako 

metody wst pnej selekcji, zaw aj ce zakres poszukiwa  na wst pnym etapie eksperymentów 

materia oznawczych, co równie  daje istotne oszcz dno ci czasu i rodków finansowych. 

 

6.3. Wp yw wzrostu znaczenia kluczowych mezoczynników  
na prawdopodobie stwo wyst pienia opcjonalnych 
makroscenariuszy przysz ych wydarze   

 

W celu okre lenia wp ywu kluczowych, wyselekcjonowanych na wcze niejszych etapach 

prac, mezoczynników determinuj cych rozwój in ynierii powierzchni materia ów (rys. 3.12) na 

warto  prawdopodobie stwa zaistnienia opcjonalnych makroscenariuszy przysz ych wydarze , 

zastosowano oryginalny program komputerowy SCENNET48, do którego do czono jako funkcj  

– uprzednio wytrenowan , z u yciem zaimplementowanych do niej danych wej ciowych, stano-

wi cych wyniki bada  eksperckich – sztuczn  sie  neuronow . 

W ramach bada  symulacyjnych wykonano trzy grupy eksperymentów, których wybrane 

wyniki zaprezentowano w niniejszej ksi ce, przyjmuj c nast puj ce wst pne za o enia [3]: 

1. W odniesieniu do ka dego wektora wyj ciowego klasyfikator oblicza warto  prawdopo-

dobie stwa wyst pienia scenariusza optymistycznego, neutralnego lub pesymistycznego.  
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2. Ka da zmienna niezale na mo e przyjmowa  jedn  z trzech warto ci ze zbioru {1, 0, -1}, 

przy czym warto  1 odpowiada trendowi wzrostowemu, 0 – trendowi ustabilizowanemu na 

dotychczasowym poziomie (neutralnemu), natomiast -1 – trendowi spadkowemu danego 

mezoczynnika.  

3. Poszczególne zmienne niezale ne, podczas ka dego z eksperymentów, mog  przyjmowa  

tylko dwie wybrane warto ci ze zdefiniowanego zbioru warto ci dopuszczalnych {1, 0, -1}, 

dzi ki czemu liczba mo liwych przypadków zostaje ograniczona z 316, czyli 43 046 721, co 

odpowiada liczbie wszystkich kombinacji rozpatrywanych równocze nie 16 mezoczynników 

mog cych przyjmowa  ka dy z 3 mo liwych trendów, do 216, czyli 65 536, co ma miejsce, 

gdy tylko 2 trendy s  brane pod uwag . 

Pierwsza grupa eksperymentów mia a na celu wyselekcjonowanie mezoczynników, które 

wp yn  na zmian  makroscenariusza z optymistycznego na neutralny wraz z okre leniem 

warto ci prawdopodobie stwa tego zdarzenia. Zmienne niezale ne mog  przyjmowa  warto  

ze zbioru {1, -1}, co odpowiada zmianie trendu badanych mezoczynników ze wzrostowego na 

spadkowy. Zgodnie z przyj tym za o eniem poszukiwano przypadków, w których liczba mezo-

czynników wykazuj cych zmian  trendu ze wzrostowego na spadkowy jest jak najmniejsza. 

Wyniki wykonanych eksperymentów, w których zdaniem ekspertów zmiana dwóch mezoczyn-

ników z najwi kszym prawdopodobie stwem wp ywa na zmian  makroscenariusza z optymi-

stycznego na neutralny zaprezentowano na rysunkach 6.4-6.6. Kolorem zielonym oznaczono 

pola odpowiadaj ce wzrostowym trendom mezoczynników, natomiast kolor czerwony oznacza 

trend spadkowy danego mezoczynnika poddanego analizie szczegó owej. Zgodnie z wynikami 

wykonanych eksperymentów w ród sze ciu dwuelementowych kombinacji (rys. 6.4), których 

równoczesne wyst pienie z najwi kszym prawdopodobie stwem, zawieraj cym si  w przedziale 

91; 100 , spowoduje zmian  makroscenariusza z optymistycznego na neutralny, znajduje si  

ka dorazowo mezoczynnik (C9) D enie do ci g ego doskonalenia poprzez zapewnianie wy -

szej jako ci technologii i liczne wdro enia, zw aszcza w ma ych i rednich przedsi biorstwach. 

Kombinacja mezoczynnika C9 z mezoczynnikami: (C1) Skuteczno  dzia a  pa stwa s u cych 

umo liwieniu szerokiego dost pu do informacji dotycz cych kluczowych technologii i wyników 

foresightów technologicznych; (C2) Przejrzysto  i przyjazno  przepisów prawnych lub (C3) 

Strategiczne priorytety zjednoczonej Europy okre lone poziomem wspó pracy mi dzynarodowej 

i kwot  przekazywanych funduszy, spowoduje zmian  makroscenariusza z optymistycznego na 

neutralny ze stuprocentowym prawdopodobie stwem. Zmiana trendu mezoczynnika C9 ze 

wzrostowego na spadkowy w po czeniu z tak  sam  zmian  dotycz c  mezoczynnika (C6) 

Poziom spo ecze stwa informacyjnego kszta towany poprzez polityk  edukacyjn  pa stwa,  
        



Księga technologii krytycznych kształtowania struktury 

i własności powierzchni materiałów inżynierskich

6. Podsumowanie perspektyw rozwojowych i systemu transferu technologii ... 775

 
 
 

 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 100% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 100% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 100%  

Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 99,7% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 97% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 93,8% 

Rysunek 6.4. Dwuelementowe kombinacje mezoczynników najsilniej wp ywaj cych na zmian  
makroscenariusza z optymistycznego na neutralny z prawdopodobie stwem 

z przedzia u 91; 100  
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Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 90,2% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 88,2% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 88,2%  

Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 86,7% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 83,8% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 83,7% 

Rysunek 6.5. Dwuelementowe kombinacje mezoczynników najsilniej wp ywaj cych na zmian  
makroscenariusza z optymistycznego na neutralny z prawdopodobie stwem 

z przedzia u 80, 91) 



Księga technologii krytycznych kształtowania struktury 

i własności powierzchni materiałów inżynierskich

6. Podsumowanie perspektyw rozwojowych i systemu transferu technologii ... 777

 
 
 

 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 73,6% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 70,9% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 59,7% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 37% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 37% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza nautralnego: 21% 

Rysunek 6.6. Dwuelementowe kombinacje mezoczynników najsilniej wp ywaj cych na zmian  
makroscenariusza z optymistycznego na neutralny z prawdopodobie stwem  

z przedzia u 20, 80) 
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spowoduje natomiast zmian  makroscenariusza z optymistycznego na neutralny z prawdopodo-

bie stwem równym 99,7%. Podobnie zmian  makroscenariusza z optymistycznego na neu-

tralny spowoduje po czenie spadkowych trendów mezoczynnikaC9 z mezoczynnikiem (C11) 

Znaczenie technologii proekologicznych dla poprawy funkcjonalno ci, wyd u enia ywotno ci  

i mo liwo ci recyklingu (prawdopodobie stwo: 97%), jak równie  z mezoczynnikiem (C5) Poziom 

wspó pracy pomi dzy rodowiskami naukowymi i przemys owymi (prawdopodobie stwo: 93,8%). 

Kolejne dwuelementowe kombinacje mezoczynników, których zmiana z tendencji wzrostowej na 

spadkow  spowoduje zmian  makroscenariusza z optymistycznego na neutralny z pawdopodo-

bie stwem zawartym w przedzia ach 80, 91) i 20, 80) zaprezentowano odpowiednio na rysun-

kach 6.5 i 6.6.  

Celem drugiej grupy eksperymentów by o okre lenie mezoczynników, które wp yn  na 

zmian  makroscenariusza z neutralnego na optymistyczny wraz z okre leniem warto ci praw-

dopodobie stwa tego zdarzenia. Zmienne niezale ne mog  przyjmowa  warto  ze zbioru 

{0, 1}, co odpowiada zmianie trendu badanych mezoczynników z neutralnego na wzrostowy. 

Zgodnie z przyj tym za o eniem poszukiwano przypadków, w których liczba mezoczynników 

wykazuj cych zmian  trendu z ustabilizowanego na wzrostowy jest jak najmniejsza i dla prowa-

dzonego eksperymentu wynosi 4. Wyniki wykonanych eksperymentów, w których zdaniem eks-

pertów zmiana czterech mezoczynników z najwi kszym prawdopodobie stwem wp ywa na 

zmian  makroscenariusza z neutralnego na optymistyczny zaprezentowano na rysunkach 6.7-

6.9. Kolorem zielonym oznaczono pola odpowiadaj ce wzrostowym trendom mezoczynników, 

natomiast kolor ó ty oznacza trend danego mezoczynnika ustabilizowany na dotychczasowym 

poziomie (neutralny). Analiza wyników eksperymentów symulacyjnych wykazuje najwi ksze 

prawdopodobie stwo (94,9%) zmiany makroscenariusza z neutralnego na optymistyczny, w 

przypadku gdy nast pi równoczesna zmiana trendów z neutralnych na wzrostowe, dotycz cych 

nast puj cych mezoczynników: (C2) Przyjazno  i przejrzysto  przepisów prawnych; (C3) 

Strategiczne priorytety zjednoczonej Europy okre lone poziomem wspó pracy mi dzynarodowej 

i kwot  przekazywanych funduszy; (C9) D enie do ci g ego doskonalenia poprzez zape-

wnianie wy szej jako ci technologii i liczne wdro enia, zw aszcza w ma ych i rednich przed-

si biorstwach oraz (C11) Znaczenie technologii proekologicznych dla poprawy funkcjonalno ci, 

wyd u enia ywotno ci i mo liwo ci recyklingu. Kolejne czteroelementowe kombinacje mezo-

czynników, których zmiana z tendencji ustabilizowanej na dotychczasowym poziomie na wzro-

stow  spowoduje zmian  makroscenariusza z neutralnego na optymistyczny z pawdopo-

dobie stwem zawartym kolejno w przedzia ach 100, 75), 58, 75) i 20; 68) zaprezentowano 

odpowiednio na rysunkach 6.7-6.9. 
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Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego: 94,9%

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego: 90,4% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 85,4%

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 83% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 80,5%  

Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 77,7% 

Rysunek 6.7. Czteroelementowe kombinacje mezoczynników najsilniej wp ywaj cych na 
zmian  makroscenariusza z neutralnego na optymistyczny z prawdopodobie stwem 

z przedzia u 75, 100  
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Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 74,9%

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 72,8% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 68,4%

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 67,8% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 60,8%

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 59,1% 

Rysunek 6.8. Czteroelementowe kombinacje mezoczynników najsilniej wp ywaj cych na 
zmian  makroscenariusza z neutralnego na optymistyczny z prawdopodobie stwem  

z przedzia u 58, 75) 
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Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 57,3%

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 55,6% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 50,2%

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 50,1% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 41% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza optymistycznego 20% 

Rysunek 6.9. Czteroelementowe kombinacje mezoczynników najsilniej wp ywaj cych na 
zmian  makroscenariusza z neutralnego na optymistyczny z prawdopodobie stwem  

z przedzia u 20; 68) 
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Prawdopodobie stwo scenariusza pesymistycznego: 94,1% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza pesymistycznego 92,7% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza pesymistycznego 80,3% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza pesymistycznego 66,5% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza pesymistycznego 52% 

 
Prawdopodobie stwo scenariusza pesymistycznego 43% 

 
Rysunek 6.10. Dwuelementowe kombinacje mezoczynników najsilniej wp ywaj cych na zmian  

makroscenariusza z neutralnego na pesymistyczny z prawdopodobie stwem  
z przedzia u 40; 100  
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Rysunek 6.11. Wyra ona procentowo liczba odpowiedzi potwierdzaj cych tez , ze dany 

mezoczynnik jest kluczowy i jego znaczenie powinno bezwzgl dnie wzrasta , aby w ci gu 
najbli szych 20 lat móg  zaistnie  optymistyczny makroscenariusz rozwoju in ynierii 

powierzchni materia ów 
 
Trzecia grupa eksperymentów mia a na celu wy onienie mezoczynników, które wp yn  na 

zmian  makroscenariusza z neutralnego na pesymistyczny wraz z okre leniem warto ci praw-

dopodobie stwa wyst pienia tego zdarzenia. Zmienne niezale ne, w przypadku tych ekspery-

mentów, mog  przyjmowa  warto  ze zbioru {0, -1}, co odpowiada zmianie trendu badanych 

mezoczynników z neutralnego na spadkowy. Podobnie jak podczas pozosta ych ekspery-

mentów przyj to za o enie, e poszukiwana jest minimalna liczba zmieniaj cych si  trendów, 

dotycz cych poszczególnych mezoczynników. Wyniki wykonanych eksperymentów doprowa-

dzi y do wyznaczenia zbioru dwuelementowych kombinacji mezoczynników, których zmiana z 

tendencji z ustabilizowanej na spadkow  spowoduje z najwi kszym prawdopodobie stwem, 

zawartym z zbiorze 40; 100 , zmian  makroscenariusza z neutralnego na pesymistyczny, co 

zaprezentowano na rysunku 6.10. Kolorem czerwonym oznaczono pola odpowiadaj ce 

spadkowym trendom mezoczynników, natomiast kolor ó ty oznacza trend danego mezo-

czynnika ustabilizowany na dotychczasowym poziomie (neutralny). Zgodnie z wynikami ekspe-

rymentów symulacyjnych najbardziej prawdopodobna (94,1%) jest zmiana makroscenariusza  
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z neutralnego na pesymistyczny przy równoczesnej zmianie trendów z neutralnych na pesymi-

styczne, dotycz cych nast puj cych mezoczynników: (C11) Znaczenie technologii proekolo-

gicznych dla poprawy funkcjonalno ci, wyd u enia ywotno ci i mo liwo ci recyklingu oraz 

(C13) Znaczenie technologii podwy szaj cych w asno ci mechaniczne, trybologiczne i antyko-

rozyjne warstw wierzchnich. 

Uzupe nieniem i potwierdzeniem bada  symulacyjnych s  wyniki bada  heurystycznych 

(liczebno  próby: 227) (rys. 6.11) wykonanych metod  e-Delphix [3], zgodnie z którymi za naj-

istotniejsze mezoczynniki, determinuj ce mo liwo  zaistnienia w ci gu najbli szych 20 lat opty-

mistycznego scenariusza rozwoju in ynierii powierzchni materia ów, eksperci uznali: poziom 

wspó pracy pomi dzy rodowiskami naukowymi i przemys owymi (90%), liczb  specjalisty-

cznych laboratoriów i placówek badawczo-rozwojowych (76%), wzrost znaczenia technologii 

wytwarzania nanomateria ów (75%) i materia ów gradientowych (70%), a tak e d enie do 

ci g ego doskonalenia poprzez zapewnienie wy szej jako ci technologii i liczne wdro enia prio-

rytetowych innowacyjnych technologii w ma ych i rednich przedsi biorstwach (68%). Spo ród 

analizowanych mezoczynników najni ej oceniono wp yw znaczenia technologii alternatywnych, 

w tym hybrydowych, na zaistnienie w przysz o ci optymistycznego scenariusza wydarze , 

natomiast nale y zauwa y , e pomimo przyznania oceny najni szej, ponad po owa (54%) 

respondentów potwierdzi a tez , e czynnik ten jest kluczowy i istotny dla przysz o ci in ynierii 

powierzchni materia ów. 

6.4. Wp yw rozwoju obszarów tematycznych na prawdopodobie stwo 
wyst pienia opcjonalnych makroscenariuszy przysz ych wydarze   

 
Na rysunku 6.12. przedstawiono przyk adowe wyniki trzech eksperymentów symulacyjnych, 

wykonanych w odniesieniu do pola badawczego M, w postaci wykresów wygenerowanych  

z u yciem programu SCENNET21, dotycz cych scenariusza pesymistycznego, dla którego 

warto  prawdopodobie stwa kolejno okre lono na poziomie 5% (rys. 6.12a), 15% (rys. 6.12b)  

i 25% (rys. 6.12c). Na osi rz dnych znajduj  si  okre lone w procentach warto ci prawdopo-

dobie stwa wyst pienia trendu wzrostowego, ustabilizowanego na dotychczasowym poziomie  

i spadkowego. Na o  odci tych naniesiono natomiast poszczególne obszary tematyczne pod-

dane analizie, czyli kolejno: (M1) Technologie laserowe w in ynierii powierzchni, (M2) Techno-

logie PVD, (M3) Technologie CVD, (M4) Technologie cieplno-chemiczne, (M5) Technologie poli-

merowych warstw wierzchnich, (M6) Technologie nanostrukturalnych warstw wierzchnich, (M7) 

Inne technologie in ynierii powierzchni. Wykonane, z u yciem sieci neuronowych, symulacje 

komputerowe wskazuj  na przewidywan  wiod c  rol  rozwoju technologii nanostrukturalnych  
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Rysunek 6.12. Wyniki symulacji prezentuj ce warto ci prawdopodobie stwa poszczególnych 
trendów obszarów tematycznych pola badawczego M w przypadku zaistnienia scenariusza 

pesymistycznego z: a) 5%, b) 15% i c) 25% prawdopodobie stwem  
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warstw wierzchnich (M6) i technologii laserowych (M1) na tle ca ego pola badawczego M.  

We wszystkich analizowanych przypadkach prawdopodobie stwo trendu wzrostowego dla 

obszarów M6 i M1 utrzymuje si  na najwy szym, spo ród analizowanych przypadków, poziomie 

i maleje nieznacznie wraz ze wzrostem prawdopodobie stwa zaistnienia pesymistycznego 

wariantu przysz ych wydarze . W przypadku obszarów M6 i M1, zdaniem ekspertów, praw-

dopodobie stwo wyst pienia trendu spadkowego jest równe zero, z czego wynika brak mo li-

wo ci degradacji tych obszarów. Wyniki wykonanych symulacji wskazuj , e równie  nie jest 

mo liwa degradacja technologii PVD (M2) i technologii polimerowych warstw wierzchnich (M5), 

dla których warto  prawdopodobie stwa wyst pienia trendu wzrostowego we wszystkich 

trzech analizowanych przypadkach jest zbli ona i wynosi maksymalnie ok. 70-73%. Zale no  

pomi dzy warto ci  prawdopodobie stwa wyst pienia trendu wzrostowego w odniesieniu do 

innych technologii in ynierii powierzchni (M7) a warto ci  prawdopodobie stwa wyst pienia 

scenariusza pesymistycznego w skali makro jest wprost proporcjonalna. Oznacza to, e im 

gorsza jest sytuacja ogólna, tym szybciej rozwija si  ta grupa technologii na tle pola badaw-

czego, zatem jest wskazany rozwój innych lepiej rokuj cych technologii. Warto  prawdopo-

dobie stwa wyst pienia trendu wzrostowego dotycz cego technologii CVD (M3) kszta tuje si  

na maksymalnym poziomie kolejno 62, 58 i 57% dla pesymistycznego makroscenariusza 

zachodz cego odpowiednio z 5, 15 i 25 procentowym prawdopodobie stwem. Ta odwrotnie 

proporcjonalna zale no  w po czeniu z warto ciami trendu ustabilizowanego i spadkowego 

wskazuje na utrzymanie si  dotychczasowej dynamiki nieznacznego wzrostu znaczenia tego 

obszaru. Rozwój klasycznych technologii obróbki cieplno-chemicznej jest najbardziej przewidy-

walny, a wraz ze wzrostem prawdopodobie stwa wyst pienia scenariusza pesymistycznego, 

znacz co wzrasta od 51 do 62% prawdopodobie stwo wyst pienia trendu M4 ustabilizowanego 

na dotychczasowym poziomie. Obróbka cieplno-chemiczna nienale ca do technologii awan-

gardowych, zajmuje i nadal, w ci gu najbli szych 20 lat, b dzie zajmowa  istotne miejsce we 

wspó czesnej gospodarce, ze wzgl du na rachunek ekonomiczny i powszechno  stosowania. 

W odniesieniu do pola badawczego P wybrano do prezentacji przyk adowe wyniki ekspe-

rymentów symulacyjnych, dotycz cych zale no ci pomi dzy trendami rozwojowymi poszcze-

gólnych obszarów tematycznych a optymistycznym makroscenariuszem przysz ych wydarze , 

mog cym wyst pi  odpowiednio z 5% (rys. 6.13a), 15% (rys. 6.13b) i 25% (rys. 6.13c) prawdo-

podobie stwem. Na o  rz dnych, podobnie jak w przypadku pola badawczego M, naniesiono 

okre lone w procentach warto ci prawdopodobie stwa wyst pienia poszczególnych trendów 

(wzrostowego, ustabilizowanego i spadkowego) w odniesieniu do badanych obszarów tematy-

cznych. Na osi odci tych znajduj  si  natomiast poddane badaniom symulacyjnym nast puj ce  
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Rysunek 6.13. Wyniki symulacji prezentuj ce warto ci prawdopodobie stwa poszczególnych 
trendów obszarów tematycznych pola badawczego P w przypadku zaistnienia scenariusza 

optymistycznego z: a) 5%, b) 15% i c) 25% prawdopodobie stwem  
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obszary tematyczne: (P1) In ynieria powierzchni biomateria ów, (P2) In ynieria powierzchni 

materia ów konstrukcyjnych metalowych, (P3) In ynieria powierzchni materia ów konstrukcyj-

nych niemetalowych, (P4) In ynieria powierzchni materia ów narz dziowych, (P5) In ynieria 

powierzchni stali dla przemys u motoryzacyjnego, (P6) In ynieria powierzchni szk a, elementów 

mikro- i optoelektronicznych oraz fotowoltaicznych, (P7) In ynieria powierzchni materia ów poli-

merowych. 

Wyniki wykonanych eksperymentów symulacyjnych wskazuj  na pewny i szybki rozwój 

in ynierii powierzchni materia ów narz dziowych (P4), materia ów funkcjonalnych (P6) i bioma-

teria ów (P1), o czym wiadcz  najwy sze maksymalne warto ci trendu wzrostowego dla tych 

obszarów w przypadku zaistnienia z 25% prawdopodobie stwem optymistycznego scenariusza 

przysz ych wydarze . Prawdopodobie stwo wyst pienia trendu spadkowego w odniesieniu do 

obszarów P4, P1 i P6 wynosi zero. Podobnie sytuacja kszta tuje si  w przypadku in ynierii 

powierzchni materia ów konstrukcyjnych niemetalowych (P3) i materia ów polimerowych (P7).  

W odniesieniu do in ynierii powierzchni materia ów konstrukcyjnych niemetalowych (P3) obser-

wowana jest odwrotnie proporcjonalna zale no  pomi dzy warto ci  prawdopodobie stwa 

wyst pienia trendu wzrostowego tych technologii a warto ci  prawdopodobie stwa wyst pienia 

optymistycznego makroscenariusza. Oznacza to, e w najbardziej optymistycznym wariancie 

wydarze  od rozwoju obszaru P3 wa niejszy b dzie rozwój najlepiej rokuj cych obszarów,  

tj. P1, P6 i P4. Brak mo liwo ci wyst pienia spadku znaczenia obszaru tematycznego P7 oraz 

brak wyra nej prawid owo ci zmian trendu wzrostowego i ustabilizowanego, w zale no ci od 

warto ci prawdopodobie stwa wyst pienia optymistycznego makroscenariusza, wiadcz  o prze-

widywanej ustabilizowanej na dotychczasowym dobrym poziomie dynamice zmian tego 

obszaru. Wprost proporcjonaln  zale no  pomi dzy warto ci  prawdopodobie stwa trendu 

wzrostowego a warto ci  prawdopodobie stwa optymistycznego makroscenariusza przysz ych 

wydarze  mo na zaobserwowa  w odniesieniu do in ynierii powierzchni stali dla przemys u 

motoryzacyjnego (P5). Wynika z tego, e obszar ten b dzie si  w przysz o ci w sta ym 

umiarkowanym tempie rozwija , co nale y wi za  z przewidywanym pewnym rozwojem bran y 

motoryzacyjnej. W odniesieniu do in ynierii powierzchni materia ów konstrukcyjnych metalo-

wych (P2) obserwuje si  brak wyra nej prawid owo ci zmian trendu wzrostowego i ustabilizo-

wanego oraz zbli one warto ci prawdopodobie stwa wyst pienia trendu spadkowego dla 

poszczególnych warto ci prawdopodobie stwa wyst pienia optymistycznego makroscena-

riusza. wiadczy to o przewidywanej ustabilizowanej na dotychczasowym poziomie dynamice 

zmian tego obszaru, co wynika z powszechno ci ich wyst powania w przemy le i cz sto braku 

mo liwo ci zast pienia ich innymi zbli onymi kosztowo rozwi zaniami. 
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Zaprezentowane wybrane wyniki, dotycz ce scenariusza pesymistycznego w odniesieniu do 

pola badawczego M i scenariusza optymistycznego dla pola badawczego P, stanowi ce jedynie 

przyk ad znacznie szerszych bada  symulacyjnych, pozwalaj  odpowiedzie  na pytanie, w jaki 

sposób wzrost, stabilizacja lub spadek znaczenia analizowanych obszarów tematycznych wp y-

nie na wyst pienie z okre lonym prawdopodobie stwem w ci gu najbli szych 20 lat ka dego  

z alternatywnych makroscenariuszy: optymistycznego, neutralnego i pesymistycznego. Nale y 

ponadto podkre li , e odpowiednio wytrenowane sieci neuronowe s  u ytecznym narz dziem 

pozwalaj cym na szybkie wygenerowanie alternatywnych wariantów prognozy przysz ych wyda-

rze . 

Symulacje komputerowe, wykonywane z u yciem programu SCENNET21, umo liwiaj  pre-

zentacj  wyników bada  dotycz cych analizowanych ca o ciowo pól badawczych, odpowiednio 

M i P, natomiast Program Statistica 4.0.F pozwala na generowanie trójwymiarowych wykresów. 

Funkcj  t  wykorzystano do przeprowadzenia szczegó owych analiz wzajemnych zale no ci 

trzech zmiennych: 

 warto ci prawdopodobie stwa wyst pienia makroscenariusza przysz ych wydarze , wybra-

nego z trójelementowego zbioru, obejmuj cego nast puj ce scenariusze: optymistyczny, 

neutralny, pesymistyczny, 

 warto ci prawdopodobie stwa wyst pienia trendu dotycz cego jednego z siedmiu obszarów 

tematycznych pola badawczego M lub P, wybranego z trójelementowego zbioru, obejmuj -

cego nast puj ce trendy: wzrostowy, ustabilizowany na dotychczasowym poziomie i spad-

kowy, 

 warto ci prawdopodobie stwa wyst pienia trendu dotycz cego drugiego z siedmiu obsza-

rów tematycznych odpowiednio pola badawczego M lub P, wybranego z trójelementowego 

zbioru, obejmuj cego nast puj ce trendy: wzrostowy, ustabilizowany na dotychczasowym 

poziomie i spadkowy. 

Na potrzeby tych eksperymentów symulacyjnych za o ono, e warto ci prawdopodobie -

stwa pozosta ych 19 trendów, dotycz cych nierozpatrywanych akurat szczegó owo obszarów 

tematycznych, wynosz  w odniesieniu do trendu wzrostowego 27%, ustabilizowanego 50%,  

a spadkowego 23%. Przyk adowe wyniki tych symulacji komputerowych, prezentuj ce zale no-

ci pomi dzy warto ci  prawdopodobie stwa wyst pienia poszczególnych alternatywnych 

makroscenariuszy a warto ci  prawdopodobie stwa dwóch wybranych trendów dotycz cych 

obszarów tematycznych nale cych do pola badawczego M przedstawiono na rysun-

kach 6.14a-f. Wybrane do prezentacji zale no ci pomi dzy warto ci  prawdopodobie stwa 

okre lonego makroscenariusza przysz ych wydarze  a warto ci  prawdopodobie stwa dwóch 
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Rysunek 6.14. Wyniki symulacji wp ywu prawdopodobie stwa wyst pienia wybranych trendów 

dotycz cych obszarów tematycznych nale cych do pola badawczego M na wybrane makro-
scenariusze przysz ych wydarze  (Wspó autorzy: A.D. Dobrza ska-Danikiewicz, J. Trzaska) 

a) b)

c) d)

e) f)
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Rysunek 6.15. Wyniki symulacji wp ywu prawdopodobie stwa wyst pienia wybranych trendów 

dotycz cych obszarów tematycznych nale cych do pola badawczego P na wybrane makro-
scenariusze przysz ych wydarze  (Wspó autorzy: A.D. Dobrza ska-Danikiewicz, J. Trzaska) 

a) b)

c) d)

e) f)
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trendów dotycz cych rozwoju obszarów tematycznych nale cych do pola badawczego P 

znalaz y si  na rysunkach 6.15a-f. Zaprezentowane trójwymiarowe wykresy pozwalaj  szcze-

gó owo przeanalizowa , w jaki sposób wyst pienie trendów dotycz cych dwóch obszarów 

tematycznych nale cych do pola badawczego M (rys. 6.14) lub P (rys. 6.15), przy za o onych 

sta ych warto ciach pozosta ych trendów, wp ywa na zaistnienie jednego z mo liwych makro-

scenariuszy przysz ych wydarze .  

Niezale nie wykonane badania heurystyczne o liczebno ci próby 202 s  zbie ne z wynikami 

otrzymanymi drog  symulacji komputerowych wykonanych z u yciem autorskiego programu 

SCENNET21. Ankietowani eksperci oceniali mo liwo ci praktycznej aplikacji rozpatrywanych 

grup technologii zakwalifikowanych do poszczególnych obszarów tematycznych (rys. 6.16), 

typowali obszary tematyczne, którym b d  najcz ciej po wi cone prace naukowo-badawcze 

przysz ych wydarze  (rys. 6.17) oraz definiowali, które obszary tematyczne, a ci lej grupy 

technologii zawarte w tych obszarach, s  kluczowe i ich znaczenie powinno bezwzgl dnie 

wzrasta , aby mia  szans  zaistnie  optymistyczny makroscenariusz przysz ych wydarze , 

zwany Wygranym wy cigiem (rys. 6.18). Za o ono 20-letni horyzont czasowy prowadzonych 

bada  heurystycznych. We wszystkich przypadkach prezentowanych na trzech wykresach  
         

 

Rysunek 6.16. Mo liwo  praktycznej aplikacji w przemy le w ci gu najbli szych 20 lat grup 
technologii nale cych do poszczególnych obszarów tematycznych  
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Rysunek 6.17. Obszary tematyczne, w ramach których w ci gu najbli szych 20 lat najcz ciej 

b d  realizowane prace naukowo-badawcze  

 
Rysunek 6.18. Obszary tematyczne, których znaczenie powinno bezwzgl dnie wzrasta ,  

aby w ci gu najbli szych 20 lat, mia  szans  zaistnie  optymistyczny makroscenariusz  
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najlepiej oceniono technologie laserowe w in ynierii powierzchni (M1), technologie nanostru-

kturalnych warstw wierzchnich (M6), in ynieri  powierzchni biomateria ów (P1) oraz in ynieri  

powierzchni szk a, elementów mikro- i optoelektronicznych oraz fotowoltaicznych (P6), w odnie-

sieniu do których ka dorazowo otrzymano ok. 80-70% odpowiedzi potwierdzaj cych prawdzi-

wo  stawianych tez, dotycz cych kolejno: przysz ych licznych aplikacji przemys owych, licznych 

prac naukowo-badawczych po wi conych danemu zagadnieniu i bezwzgl dnej konieczno ci 

rozwoju, gwarantuj cej zaistnienie optymistycznego makroscenariusza przysz ych wydarze . 

Wyniki bada  heurystycznych, podobnie jak wyniki bada  symulacyjnych, we wszystkich trzech 

przypadkach wskazuj  na s ab  pozycj  klasycznych technologii obróbki powierzchniowej. 

Interpretuj c je nale y zwróci  uwag , e znaczenia tych technologii, mimo i  nie nale  do 

awangardowych ani skrajnie rozwojowych, nie sposób przeceni , poniewa  s  one powsze-

chnie stosowane w przemy le i, ze wzgl du na rachunek ekonomiczny, produkcja z ich 

udzia em nadal b dzie realizowana w ci gu najbli szych 20 lat, cho  zapewne rozwi zania 

najmniej ekologiczne i najbardziej przestarza e zostan  wyparte przez te bardziej nowoczesne 

i bardziej przyjazne rodowisku naturalnemu. 

 
6.5. Perspektywy e-foresightu i e-transferu technologii kszta towania 

struktury i w asno ci powierzchni materia ów in ynierskich 
 

Udana aplikacja, bazuj cej na koncepcji e-foresightu, metodologii komputerowo zintegro-

wanego prognozowania rozwoju w obszarze in ynierii powierzchni materia ów, zach ca do jej 

rozwijania i rozszerzenia bada  na inne obszary in ynierii materia owej i nauki o materia ach, 

jak równie  na zupe nie inne dziedziny wiedzy szczegó owej, co wymaga jednak uprzedniego 

zebrania odpowiednio licznych i warto ciowych danych ród owych od szerokiego grona 

ekspertów. O zasadno ci realizacji bada , s u cych prognozowaniu rozwoju w odniesieniu do 

kolejnych pól badawczych, decyduj  przes anki ekonomiczne, bowiem nowo opracowana meto-

dologia, wsparta rozbudowan  technologi  informacyjn , jest mo liwa do bezpo redniej 

aplikacji w innym obszarze, a koszt nawet pe nego trzyetapowego cyklu bada  heurystycznych, 

obejmuj cy jedynie wynagrodzenia wiod cych, kluczowych i bran owych ekspertów, jest nie-

porównywalnie ni szy ni  koszt klasycznych bada  materia oznawczych pozwalaj cych na 

osi gni cie to samych wyników. Nak ady na eksperymenty materia oznawcze obejmuj  bowiem, 

w minimalnym wariancie, wynagrodzenia pracowników naukowo-badawczych, materia  do 

bada  i eksploatacj  aparatury naukowo-badawczej, natomiast cz sto rosn  wyk adniczo, gdy 

badania wymagaj  zakupu nowej lub uzupe nienia o dodatkowe modu y funkcjonalne istniej cej 
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aparatury, wykonania ca o ci lub cz ci prac w zagranicznych uczelniach, konieczno ci powtó-

rzenia lub poszerzenia zakresu eksperymentów w celu uzyskania jednoznacznych wyników, jak 

równie  testowania wyników bada  w warunkach przemys owych. 

Nowo opracowana koncepcja e-transferu technologii jest naturaln  kontynuacj  bada  

zapocz tkowanych w ramach prac e-foresightowych. Nowoczesna i unikalna Platforma Inter-

netowa e-Transferu Technologii (PIeTT) zapewnia dost p do bazy wiedzy zawieraj cej zbiór 

uprzednio zgromadzonych i uporz dkowanych systemowo, wed ug ujednoliconego wzorca, 

danych o priorytetowych, innowacyjnych technologiach obróbki powierzchniowej i przetwórstwa 

nowoczesnych materia ów in ynierskich. Utworzeniu obszernej bazy wiedzy o technologiach 

pos u y y w pierwszej kolejno ci tradycyjne i elektroniczne archiwa wiedzy zgromadzonej w toku 

wieloletnich materia oznawczych i heurystycznych (opartych na wiedzy eksperckiej) prac nau-

kowo-badawczych wykonanych przez pracowników naukowych uczestnicz cych w przed-

si wzi ciu. Platforma Internetowa, odgrywaj ca kluczow  rol  w realizacji zada  Centrum  

e-Transferu Technologii, jest z o ona z trzech kompatybilnych modu ów funkcjonalnych, obej-

muj cych: e-doradztwo, e-szkolenia i e-informacj , sprz onych z baz  wiedzy o technologiach. 

E-doradztwo polega na udost pnianiu map drogowych i kart informacyjnych technologii sta-

nowi cych kompendium zwartej wiedzy o priorytetowych innowacyjnych technologiach, schara-

kteryzowanych w ujednolicony sposób, umo liwiaj cych ich atwe porównanie mi dzy sob  pod 

wzgl dem wybranego kryterium materia oznawczego, technologicznego lub organizacyjnego. 

E-szkolenia umo liwiaj  samokszta cenie beneficjentów poprzez dost p do specjalistycznych 

materia ów szkoleniowych i system samokontroli w postaci testów mo liwych do wielokrotnego 

wype niania, a  do osi gni cia rezultatu satysfakcjonuj cego u ytkownika. Uzupe niaj ce, 

wysoko specjalistyczne materia y szkoleniowe, dost pne w wi kszo ci w j zyku angielskim, 

stanowi  artyku y i monografie zgromadzone w publicznie dost pnej bazie prac naukowych 

zwanej otwartym repozytorium. E-informacja obejmuje natomiast przekazywanie aktualno ci 

dotycz cych zasobów platformy internetowej, konferencji, warsztatów i innych podejmowanych 

inicjatyw zwi zanych z bie c  dzia alno ci  Centrum. 

Elastyczno  dzia ania Platformy Internetowej pozwala na swobodne kszta towanie prezen-

towanych tre ci i zagadnie , które mog  by  udost pniane przedsi biorstwom i innym zaintere-

sowanym podmiotom z kr gów Nauki i administracji publicznej. Dost p do Platformy Inter-

netowej odbywa si  poprzez zalogowanie u ytkownika po podaniu indywidualnego loginu oraz 

has a. W zale no ci od przyznanych u ytkownikowi uprawnie  uzyskuje on dost p do wybra-

nych funkcji systemu PIeTT. Niektóre z wymienionych poni ej funkcji wyst puj  pojedynczo  

w systemach e-learningowych lub jako samodzielne narz dzia. Platforma Internetowa czy 
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natomiast wszystkie funkcje w jednym programie, co oprócz zasadniczych prac programisty-

cznych, s u cych utworzeniu platformy od podstaw, wymaga tak e zakupu specjalistycznego 

oprogramowania pozwalaj cego na zastosowanie sprawdzonych ju  pojedynczych modu ów 

pomocniczych, równie  funkcjonuj cych w strukturze PIeTT.  

Intensywne prace koncepcyjno-programistyczne s u ce pe nemu uruchomieniu wszystkich 

funkcji nowo opracowanej Platformy s  planowo i systematycznie prowadzone w ramach 

projektu strategicznego realizowanego aktualnie w Politechnice l skiej. Do ca kowicie nowa-

torskich, aktualnie wdra anych, zaliczaj  si  nast puj ce funkcje: 

 komunikacja i interakcja (forum, czat, e-mail, konferencja g osowa, video-konferencja), 

 dedykowane raporty i statystyki dla ka dego poziomu zarz dzania zasobami zgromadzo-

nymi na PIeTT, zarówno danymi dotycz cymi technologii i wyników bada , jak i u ytkowni-

ków aplikacji, 

 brak konieczno ci instalacji jakiegokolwiek komponentu po stronie u ytkownika, 

 mo liwo  konfigurowania opcji dost pnych w wyszukiwarce do bazy danych technologii, 

 zgodno  ze wiatowym standardem SCORM, AICC, 

 dost p do poszczególnych modu ów funkcjonalnych PIeTT dla wi kszej liczby u ytkowników 

w jednym czasie, 

 proces rejestracji u ytkowników do PIeTT umo liwiaj cy mi dzy innymi badanie rodzaju 

podmiotu zapisuj cego si  do bazy danych. 

Wyniki interdyscyplinarnych bada  dotycz cych e-foresightu i e-transferu technologii mog  

by  bezpo rednio zastosowane praktycznie w rzeczywisto ci gospodarczej. Nadrz dnym zada-

niem nowo utworzonego specjalistycznego Centrum e-transferu technologii obróbki powierzch-

niowej i przetwórstwa nowoczesnych materia ów in ynierskich (rys. 6.19) jest bowiem zapew-

nienie zainteresowanym podmiotom elektronicznego dost pu do bazy wiedzy zawieraj cej zbiór 

uprzednio zgromadzonych i uporz dkowanych systemowo, wed ug ujednoliconego wzorca, 

danych o priorytetowych innowacyjnych technologiach procesów materia owych i przetwórstwa 

materia ów. Istniej ca obszerna baza wiedzy o technologiach jest systematycznie uzupe niana  

o charakterystyki kolejnych technologii opracowanych w ramach prac naukowo-badawczych 

prowadzonych w, bardzo dobrze wyposa onych w nowoczesny sprz t naukowo-badawczy na 

najwy szym wiatowym poziomie, laboratoriach Instytutu Materia ów In ynierskich i Biomedy-

cznych Wydzia u Mechanicznego Technologicznego Politechniki l skiej. W przypadku szcze-

gólnego zainteresowania Beneficjenta wdro eniem której , ze znajduj cych si  w bazie danych, 

technologii mo liwe jest nawi zanie bezpo redniej wspó pracy w tym zakresie. Dzia alno  
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Centrum e-Transferu Technologii, w odpowiedzi na potrzeby Beneficjentów, mo e tak e pole-

ga  równie  na obrocie patentami i licencjami, wspieraniu dzia a  s u cych ochronie w asno ci 

intelektualnej, a tak e tworzeniu spó ek odpryskowych, typu spin-off i spin-out, umo liwiaj cych 

przemys owe wdra anie technologii przy udziale i wsparciu Uczelni. Oferta Centrum e-Transferu 

Technologii ma pomóc przedsi biorcom w osi gni ciu przewagi konkurencyjnej i spe nieniu 

coraz wy szych wymaga  klientów. 

 

 

Rysunek 6.19. Centrum e-Transferu Technologii Obróbki Powierzchniowej i Przetwórstwa 
Nowoczesnych Materia ów In ynierskich a jego otoczenie i cele d ugoterminowe na osi czasu 
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Grup  docelow  odbiorców Centrum e-Transferu Technologii s  mikro-, ma e i rednie 

przedsi biorstwa, które nie posiadaj  wystarczaj cych funduszy na prowadzenie w asnych 

specjalistycznych prac naukowo-badawczych s u cych poznaniu nowych i udoskonalaniu 

istniej cych technologii obróbki powierzchniowej i przetwórstwa materia ów, dzi ki zastoso-

waniu których ma miejsce poprawa w asno ci u ytkowych produktów oczekiwanych przez coraz 

bardziej wymagaj cych klientów. W ród g ównych kosztów prac naukowo-badawczych nale y 

wyszczególni  konieczno  zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu dysponuj cego 

fachow  wiedz  tematyczn  oraz konieczno  wykorzystania kosztownych maszyn i urz dze , 

których warto  niejednokrotnie jest liczona w miliony z otych. Z udost pnionej elektronicznie 

wiedzy o technologiach mog  korzysta  równie  inne podmioty prowadz ce dzia alno  gospo-

darcz  (np. spó dzielnie, stowarzyszenia, fundacje, du e przedsi biorstwa) oraz w adze na 

szczeblu lokalnym, samorz dowym i krajowym, mog ce j  zaaplikowa  w procesach decyzyj-

nych dotycz cych rozdzia u rodków publicznych lub opracowywania strategii rozwoju. Dzia al-

no  Centrum e-Transferu Technologii, w d ugim horyzoncie czasowym obejmuj cym 20 lat, ma 

s u y  zapewnieniu wysokiej jako ci technologii implementowanych w mikro-, ma ych i rednich 

przedsi biorstwach, zrównowa onemu rozwojowi – rozumianemu jako rozwój spo eczno-gospo-

darczy realizowany poprzez integracj  dzia a  politycznych, gospodarczych i spo ecznych,  

z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwa o ci podstawowych procesów przyrodniczych,  

w trosce o dobro przysz ych pokole  – oraz wzmocnieniu gospodarki opartej na wiedzy i inno-

wacji poprzez ustawiczne kszta cenie spo ecze stwa informacyjnego. 

 

 


