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Streszczenie 

Artykuł prezentuje autorskie, potencjałowo-bezpiecznościowe ujęcie bez-
pieczeństwa systemu antropotechnicznego. Zawiera definicję pojęcia potencjału 
bezpieczeństwa postrzeganego jako różnicę wartości bezpieczności1 dyspono-
wanej oraz bezpieczności wymaganej. Na tej podstawie skonkretyzowane zosta-
ło potencjałowo-bezpiecznościowe kryterium bezpieczeństwa systemu antropo-
technicznego. Całość rozumowania zilustrowana jest przykładami wprowadzo-
nych pojęć. 

Wprowadzenie 

W kolejnych punktach artykułu rozważana jest zdatność systemu antropo-
technicznego w ujęciu początkowo potencjałowym, później – potencjałowo- 
-bezpiecznościowym. System antropotechniczny (SAT) należy postrzegać jako 
zbiorowość zawierającą obiekty techniczne oraz ludzi. W skład obiektu wchodzi 

                                                      
1 Bezpieczność – właściwość systemu warunkująca stan bezpieczeństwa; miara zdolności systemu 

(obiektu) do utrzymania się lub reaktywacji stanu bezpieczeństwa. 
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para antropotechniczna (operator obiektu i sam obiekt techniczny) oraz decy-
dent [1]. Ważną informacją dostarczaną decydentowi systemu, przy pomocy 
wbudowanych systemów diagnostyczno-terapeutycznych, jest odpowiednio 
wczesny komunikat o niepożądanych zmianach właściwości eksploatacyjnych 
obiektu technicznego. Zwykle wyposaża się taki układ w odpowiednie mechani-
zmy przeciwdziałające uaktywniającym się procesom destrukcyjnym (działania 
terapeutyczne) [3, 4]. Rozważania przedstawione w kolejnych fragmentach ar-
tykułu dotyczą przede wszystkim zdatności zadaniowej systemu antropotech-
nicznego. Nie deprecjonując znaczenia zdatności chwilowej systemu, należy 
zaznaczyć, iż dla decydenta systemu (użytkownika) istotniejszą informacją jest 
diagnoza dotycząca zdatności lub niezdatności przedziałowej (zadaniowej). 
W aspekcie bezpiecznościowym zdatność zadaniowa jest traktowana jako bardzo 
ważny czynnik, sprzyjający utrzymaniu systemu w stanie bezpieczeństwa [4]. 

1. Potencjałowe kryterium zdatności SAT 

Potencjałowe ujęcie eksploatacji systemu antropotechnicznego zostało dość 
szczegółowo przedstawione w publikacjach [1, 4], a także [2, 3, 5]. Opiera się 
ono na podanych tam definicjach potencjału, potencjalności, efektu i efektyw-
ności systemu antropotechnicznego. Dla syntetycznego ujęcia ww. pojęć 
w tab. 1 zamieszczono niezbędne wyjaśnienia. Obszerne informacje na ten te-
mat znajdują się w [1]. 

 
Tabela 1. Pojęcia związane z teorią potencjałowo-potencjalnościowego ujęcia eksploatacji systemu 

antropotechnicznego [1] 
 

Pojęcie Miara Rodzaj 

efektywność chwilowych (bieżących) skutków realizowanego 
zadania eksploatacyjnego 

chwilowa 

potencjalność chwilowych predyspozycji (możliwości) 
systemu do realizowania zadania 

eksploatacyjnego 

chwilowa 

efekt skutków zrealizowanego zadania 
eksploatacyjnego 

przedziałowa 

potencjał możliwości zrealizowania zadania 
eksploatacyjnego 

przedziałowa 

 
 

Z punktu widzenia decydenta systemu interesująca jest odpowiedź na pyta-
nie: czy para antropotechniczna operator–obiekt jest zdatna do zrealizowania 
zadania użytkowego? Można to stwierdzić posługując się potencjałowym kryte-
rium zdatności zadaniowej systemu (1), spełnienie którego oznacza, że system 



1-2010 PROBLEMY  EKSPLOATACJI  
 

23

dysponuje odpowiednim potencjałem użytkowym, wystarczającym do wytwo-
rzenia wymaganego efektu. 

 wymużPdysużP FF ≥  (1) 

 
gdzie: dysużPF  − dysponowany potencjał użytkowy, 

wymużPF  − wymagany potencjał użytkowy. 

 
W opracowaniu [6] znajduje się przykład potencjałowego ujęcia eksploata-

cji układu komunikacji miejskiej (system: autobus-pasażerowie) a w pracy [7] 
podany jest przykład potencjałowego ujęcia eksploatacji systemu transmisji 
informacji.  

2. Potencjałowo-bezpiecznościowe kryterium zdatności SAT 

Bezpieczeństwo SAT należy rozumieć jako stan systemu wyrażający się 
brakiem aktywnych procesów destrukcyjnych zagrażających awarią i/lub kata-
strofą. Stan bezpieczeństwa jest możliwy do osiągnięcia, jeśli system posiada 
dostateczną wartość bezpieczności. W szczególnych przypadkach bezpieczność 
można utożsamiać lub interpretować jako odpowiednik nieuszkadzalności sys-
temu. 

Stan niebezpieczny możemy traktować jako stan poprzedzający zdarzenie 
niepożądane w postaci awarii lub katastrofy i sprzyjający temu zdarzeniu.  

Kryterium zdatności SAT w ujęciu potencjałowo-bezpiecznościowym moż-
na wyrazić nierównością (2): 
 

 NB FF ≥      (2) 
 

gdzie: BF  – potencjał bezpieczeństwa – zdolność systemu do zapobiegania 
niekorzystnym zdarzeniom, np. katastrofie, 

 NF  – potencjał niebezpieczeństwa – predyspozycje systemu do wywoły-
wania niekorzystnych procesów, np. procesów katastroficznych. 

 

Miarą potencjału niebezpieczeństwa jest – w wielu przypadkach – energia 
procesów destrukcyjnych toczących się w systemie. Praca, jaką należy wyko-
nać, by dezaktywować tę energię, to wartość wymaganego potencjału bezpie-
czeństwa systemu. Jak łatwo zauważyć, kryterium zachowania stanu bezpie-
czeństwa oznacza warunek, by dysponowany potencjał bezpieczeństwa  
(tj. praca, którą można wykonać w celu zlikwidowania potencjału niebezpie-
czeństwa) był nie mniejszy od wymaganego: 
 

B
SATwymBdysB SFF ⇒≥− 0  oraz    (3) 
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N
SATwymBdysB SFF ⇒<− 0  

 

gdzie: FB dys −  dysponowany potencjał bezpieczeństwa – zdolność systemu do 
zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom, 

 FB wym  −  wymagany potencjał bezpieczeństwa systemu; potencjał rów-
noważny potencjałowi niebezpieczeństwa, 

 B
SATS   –  stan bezpieczeństwa systemu, 

 N
SATS   –  stan niebezpieczeństwa systemu. 

 
Może zdarzyć się sytuacja, w której silnie działające procesy destrukcyjne 

spowodują, że potencjał bezpieczeństwa przyjmie ujemną wartość. Sytuacja 
taka może być interpretowana jako niedobór potencjału bezpieczeństwa. 

3.  Interpretacja bezpieczeństwa użytkowego w systemach  
antropotechnicznych z obiektami mechanicznymi 

Przykład 1. Na rysunku 1 przedstawiony jest system antropotechniczny kie-
rowca–samochód–droga. Miarą potencjału niebezpieczeństwa w tym systemie 
jest energia kinetyczna pojazdu. Miarą wymaganego potencjału bezpieczeń-
stwa jest praca, którą musi wykonać kierowca oraz układy pojazdu (hamulco-
wy, kierowniczy itp.) w celu „wyzerowania” tej energii kinetycznej. Miarą dys-
ponowanego potencjału bezpieczeństwa systemu jest praca, którą może wykonać 
kierowca oraz układy pojazdu w celu uniknięcia katastrofy (np. w wyniku prze-
kroczenia znaku „stop”). Jeśli różnica między miarą dysponowanego potencjału 
bezpieczeństwa a miarą potencjału niebezpieczeństwa (inaczej: miarą wymaganego 
potencjału bezpieczeństwa) jest większa lub równa zeru, to sytuacja implikuje stan 
bezpieczeństwa (przypadek 1, rys. 1). W przeciwnym razie (przypadek 2, rys.1) 
sytuacja oznacza stan niebezpieczeństwa kończący się katastrofą. 

 
 

 
Rys. 1. Ilustracja „gry” potencjałów bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa oraz jej skutków 

w systemie kierowca–samochód–droga 
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Rys. 2. Ilustracja kryterium bezpieczeństwa użytkowania systemu ludzie–dźwig osobowy 

 
 
Przykład 2. Na rys. 2 przedstawiony jest system antropotechniczny 

z obiektem w postaci dźwigu osobowego. Zdarzeniem szczególnie niepożąda-
nym jest tu zerwanie lin utrzymujących w zadanej pozycji kabinę dźwigu oso-
bowego (zdarzeniem katastroficznym – uderzenie kabiny o dno szybu). Miarą 
potencjału niebezpieczeństwa tego systemu jest maksymalna energia potencjal-
na spadającej kabiny. Wymagany potencjał bezpieczeństwa jest równy pracy, 
którą muszą wykonać urządzenia hamulcowe i amortyzacyjne, by zrównoważyć tę 
energię potencjalną spadającej kabiny. Dysponowany potencjał bezpieczeństwa 
to praca, jaką mogą wykonać urządzenia hamulcowe i amortyzacyjne. Jeśli różni-
ca między potencjałem dysponowanym a wymaganym jest dodatnia (a co najmniej 
nieujemna), to system znajduje się w stanie bezpieczeństwa użytkowego. W prze-
ciwnym przypadku mamy do czynienia ze stanem niebezpieczeństwa. 

4.  Interpretacja bezpieczeństwa użytkowego w systemach  
antropotechnicznych z obiektami informatycznymi 

Rozpatrzmy system transmisji informacji zawierający system transmisyjny 
o pewnej liczbie torów przesyłowych, operatora-nadawcę oraz operatora- 
-odbiorcę (rys. 3, 4). Miarą dysponowanego, użytkowego potencjału zadanio-
wego ( )∆TF dysP−  systemu transmisji informacji jest liczba komunikatów 
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( )∆TL wysk −  możliwa do wysłania przez nadawcę w określonym przedziale czasu 

(w przypadku pokazanym na rys. 3 i rys. 4: 8 komunikatów w czasie ∆T). Miarą 
wymaganego, użytkowego potencjału zadaniowego ( )∆TF wymP−  tego systemu 

jest liczba komunikatów ( )∆TL oczk − , jakiej oczekuje (wymaga) odbiorca w tym 
samym przedziale czasu (w przypadku pokazanym na rys. 3 i rys. 4: 6 komuni-
katów). 

Miarą bezpieczności zadaniowej (tj. właściwości systemu sprzyjającej nie-
zawodnemu wykonaniu zadania użytkowego) może być różnica liczby komuni-
katów możliwych do wysłania i liczby komunikatów wymaganych przez odbior-
cę (tj. różnica potencjału zadaniowego dysponowanego i potencjału zadaniowe-
go wymaganego). 
 

( ) ( ) ( ) 00 ≥⇒≥− −− ∆TF∆TF∆TF PbwymPdysP  

lub (4) 
( ) ( ) ( ) 00 ≥⇒≥− −− ∆TF∆TL∆TL Pboczkwysk  

 
Jeśli ta różnica jest nieujemna, to mamy podstawę twierdzić, że system po-

siada zadaniowy potencjał bezpiecznościowy (potencjał bezpieczeństwa zada-
niowego) ( )∆TFPb , czyli dysponuje możliwościami niezawodnego wykonania 
zadania użytkowego. Jeśli jest inaczej, to mamy do czynienia z systemem posia-
dającym ujemną bezpieczność (tj. ma niedobór bezpieczności). Można – w tym 
przypadku – twierdzić, że system charakteryzuje się zadaniowym potencjałem 
niebezpiecznościowym (potencjałem niebezpieczeństwa zadaniowego) 

( )∆TFPn , a to oznacza, że poprawne wykonanie zadania użytkowego nie jest 
możliwe. W aspekcie bezpiecznościowym oznacza to także, że system antropo-

techniczny znajduje się w stanie niebezpieczeństwa użytkowego N
SATS . 

 

( ) B
SATPb S0∆TF ⇒≥  

oraz  (5) 

( ) N
SATPb S0∆TF ⇒<  

 
W przypadku systemu, który posiada zadaniowy potencjał bezpiecznościo-

wy, istnienie stanu bezpieczeństwa systemu antropotechnicznego B
SATS  uwa-

runkowane jest wartością niebezpieczności1, której miarą (w rozważanym przy-
kładzie) może być liczba komunikatów traconych z powodu np. błędów transmi-

                                                      
1 Niebezpieczność – właściwość systemu sprzyjająca powstawaniu lub utrzymywaniu się stanu 

niebezpieczeństwa; synonimem niebezpieczności może być uszkadzalność QB(∆T) efektu funk-
cjonowania systemu.  
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sji (przypadek pierwszy – rys. 3) lub błędów odczytu i błędów interpretacji 
przesyłanych danych w wyniku niezdatności operatora-odbiorcy (przypadek 
drugi – rys. 4). 
 

( ) ( ) B
SATPbB S∆TF∆TQ ⇒≤  

oraz  (6) 

( ) ( ) N
SATPbB S∆TF∆TQ ⇒>  

 
Oznacza to, że system posiadający potencjał bezpieczeństwa zadaniowego 

może znaleźć się w stanie niebezpieczeństwa, jeśli pojawią się dostatecznie 
agresywne czynniki destrukcyjne (niebezpiecznościowe). W przykładzie na rys. 3  
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kom.2
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kom.6
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Rys. 3. Ilustracja sytuacji bezpiecznościowej w systemie transmisji informacji z 4-torowym  
(L1–L4) system transmisyjnym – przypadek z jednym komunikatem błędnym 
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pomimo utraty jednego komunikatu system pozostaje w stanie bezpieczeństwa 
(bo dysponuje nadal niewykorzystanym nadmiarem potencjału bezpieczeństwa), 
natomiast w przykładzie na Rys. 4 utrata dwu komunikatów powoduje, że sys-
tem znajduje się na granicy stanu bezpieczeństwa (nie dysponuje już żadnym 
nadmiarem potencjału bezpieczeństwa). Pojawienie się – w tej sytuacji – jakie-
gokolwiek dodatkowego błędu w funkcjonowaniu systemu oznacza przejście w 
stan niebezpieczeństwa użytkowego. 
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Rys. 4. Ilustracja sytuacji bezpiecznościowej w systemie transmisji informacji z 4-torowym  
(L1-L4) system transmisyjnym – przypadek z dwoma komunikatami błędnymi 

Podsumowanie 

W artykule poruszono problem potencjałowo-bezpiecznościowego kryte-
rium zdatności użytkowej systemu. Dokonano próby interpretacji stanu bezpie-
czeństwa jako stanu zdeterminowanego różnicą wartości potencjałów: dyspo-
nowanego oraz wymaganego do przerwania procesów destrukcyjnych zacho-
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dzących w systemie. Istotnymi rozwojowymi zagadnieniami, zdaniem autorów, 
są m.in. kwestie wyznaczenia poziomów (progów) bezpieczeństwa systemu 
i odpowiednio potencjału niebezpieczeństwa. Ważnym aspektem (będącym 
tematem odrębnych prac) jest też diagnozowanie potencjałowo-
bezpiecznościowe operatora oraz wyznaczenie potencjałów niebezpieczeństwa 
w oparciu o metody oceny ryzyka zawodowego powodowanego czynnikami 
zewnętrznymi na stanowisku pracy operatora. 
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Recenzent: 
Stanisław RADKOWSKI 

 

The Useful Safety of the Human Engineering System in a Potential Approach 

Key-words 

Diagnosing, useful potential, safety potential. 

Summary 

The author’s new potential-safety approach of human engineering system 
safety is presented in the article. The concept of the potential of safety as a 
difference between disposed safety and required safety is defined. On this basis, 
the potential-safety criterion of human engineering system safety has been 
concretised. Reasoning is supplemented with examples of introduced concepts. 
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