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Streszczenie 

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia z obszaru ryzyka i niepew-
ności występujących w planowaniu eksploatacji statków powietrznych. Problem 
ryzyka wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia strat, spowodowanych 
różnymi stanami niezdatności statku powietrznego do wykonania zadania lotni-
czego. Skutki wystąpienia stanu niezdatności będą zależały od fazy eksploatacji 
statku powietrznego (w czasie postoju, kołowania, dobiegu lub różnych faz lo-
tu). W zależności od chwili wystąpienia niezdatności statku powietrznego zada-
nie lotnicze może okazać się niemożliwe do realizacji, jego realizacja może 
zostać przerwana lub jego realizacja może doprowadzić do wypadku lotniczego, 
wynikiem czego będą straty materialne i/lub w ludziach. Prawdopodobieństwo 
bezpiecznego lotu zależy więc od rozwoju zdarzeń prowadzących do niezdatno-
ści statku powietrznego i fazy lotu, w której niezdatność wystąpi. 

Wprowadzenie 

Eksploatacja statków powietrznych odbywa się w dwóch podstawowych 
podsystemach: utrzymywania zdatności i użytkowania. Podstawowym zadaniem 
realizacji procesów w tych podsystemach jest zapewnienie wykonania zadania 
lotniczego (operacyjnego, misji). Wiąże się to z ryzykiem odpowiedniego przy-



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 2-2010 
 

44

gotowania statków powietrznych, zdatnych do wykonania zadania (zdatnych 
technicznie i posiadających zdatność do lotu) i podczas użytkowania � lotu wy-
konania go w sposób bezpieczny. 

Ryzyko definiuje się jako kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzeń niekorzystnych � niebezpiecznych i w konsekwencji zwią-
zanych z tym zdarzeniem [3, 4, 5, 8]. 

1. Ryzyko w podsystemie utrzymywania zdatności 

Opracowywanie programów eksploatacyjnych wymaga prognozowania 
przebiegu i znaczenia zdarzeń eksploatacyjnych w przyszłości bliższej i z per-
spektywą nawet kilkudziesięciu lat. Okoliczność ta sprawia, że wszelkie działa-
nia i przedkładane projekty są obłożone ryzykiem [3, 8]. Jest to ryzyko bądź 
niepewność wartościowania zdarzeń użytkowych jak i zdarzeń obsługowych. 
Ryzyko to  rozważa się w kategoriach optymalizacji strat. Do głównych czynni-
ków zmniejszających straty zalicza się rezerwowanie i struktury wczesnego 
ostrzegania.  

Ryzyko i niepewność zawarte w planowaniu eksploatacji statków powietrz-
nych wynikają z konieczności oszacowań wobec braku pewności w zakresie: 
• przyszłego zapotrzebowania na zdolność użytkową systemu eksploatacji; 
• przyszłego pożądanego funkcjonowania systemu eksploatacji zarówno  

w sferze użytkowania, jak i utrzymywania zdatności lotnej i technicznej 
oraz remontów; 

• przyszłych możliwości zasilania systemu eksploatacji (np. w paliwo);  
• kwalifikacji i motywacji ludzi realizujących działania eksploatacyjne; 
• przyszłych uwarunkowań ekonomiczno-finansowych; 
• akceptacji społecznej i ekologicznej; 
• możliwości opanowania sytuacji ekstremalnych np. po zaistnieniu katastrofy 

lub awarii lotniczej. 
Pojęcie ryzyka wiąże się z niepewnością, z możliwym skutkiem o charakte-

rze strat powstające w różnych stanach niezawodnościowych. Stan zdatny 
umożliwia zrealizowanie zadania lotniczego (ZL). Natomiast stan niezdatny np. 
statku powietrznego może doprowadzić do kilku sytuacji niebezpiecznych � 
w zależności od tego czy ten stan pojawił się na ziemi (w czasie postoju SP,  
w czasie kołowania czy dobiegu po wylądowaniu), czy też w czasie lotu (we 
wszystkich fazach lotu). Stan taki może doprowadzić do następujących sytuacji: 
� uniemożliwić podjęcie realizacji ZL; 
� może nastąpić wstrzymanie realizowanego ZL; 
� może spowodować wypadek lotniczy, doprowadzając do strat materialnych 

albo materialnych i ludzkich (wśród załogi, pasażerów, osób znajdujących 
się na ziemi). 
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Ryzyko w rozważaniach niezawodnościowych odnosi się zarówno do 
obiektu technicznego (OT), jak i całego systemu eksploatacji (SE). SE to obiek-
ty techniczne i ludzie oraz relacje między nimi. OT można podobnie traktować. 
Okres do wystąpienia dowolnego zjawiska, np. uszkodzenia, choroby pracowni-
ka, niedyspozycyjności załogi, otoczenia (piorun, grad, oblodzenie, brak napię-
cia w sieci energetycznej itp.) można i należy rozpatrywać w kategoriach 
zmiennej losowej. Oznacza to, że powyższym zjawiskom można przypisać okre-
ślane prawdopodobieństwo zaistnienia z określoną funkcją częstości występo-
wania. Poprzez zastosowanie odpowiednich przedsięwzięć profilaktycznych 
można dla niektórych zjawisk zmienić wartość prawdopodobieństwa, ale nie 
można uzyskać pewności, że zdarzenia właściwe określonemu zjawisku wystą-
pią w określonym momencie. Eksploatowanie SP i funkcjonowanie SE wiąże 
się z ryzykiem nieosiągnięcia zamierzonego celu eksploatacji, a w tym z ryzy-
kiem poniesienia odpowiedzialności za niewykonanie zadania operacyjnego  
i skutki stąd wynikające. W praktyce lotniczej, w ustalonych, pewnych ramach  
i warunkach otoczenia prawdopodobieństwo sprawnego działania systemu jest 
stosunkowo duże, zbliżone do pewności, między innymi dzięki redundancjom, 
nadmiarowościom i współczynnikom bezpieczeństwa. 

Zawodność obiektów technicznych i systemów jest pochodną ich złożono-
ści, niepewności i zmienności (obciążeń eksploatacyjnych z otoczenia). 

Niepewność, która towarzyszy działaniom we wszystkich fazach życia 
obiektu technicznego i systemu wynika z [2, 5]: 
� niepewności wynikającej z braku lub niekompletności wiedzy o obiektyw-

nych przyczynach stanów projektowych, technologicznych i eksploatacyj-
nych; 

� niepewności wynikającej ze świadomości własnych ograniczeń poznaw-
czych. 

Niepewność wyraża się przez miarę prawdopodobieństwa, możliwości  
i konieczności, wiary i wiarygodności, które mają naturę wyobrażalności dual-
ną, tzn. jeżeli zdarzenie jest konieczne, to zdarzenie przeciwne jest niemożliwe; 
jeżeli zdarzenie jest wiarygodne, to zdarzenie przeciwne jest niewyobrażalne. 

Istnieją trzy główne zasady zarządzania niepewnością [1, 2, 7]: 
• zasada minimalnej niepewności (minimalnej entropii) � akceptuje się tylko 

te rozwiązania, dla których strata informacji (wynikająca z uproszczeń, 
przekształceń, konfliktowych rozwiązań) jest minimalna, czyli wybiera się 
rozwiązania o minimalnej niepewności; 

• zasada maksymalnej niepewności (maksymalnej entropii) � używa się 
wszystkich rozwiązań, po upewnieniu się, że informacja, na którą dane nie 
wskazują, nie została przypadkowo dołączona; 

• zasada niezmienniczości niepewności (zasada ochrony danych) � liczba 
niepewności powinna być zachowywana przy transformacji z jednego ujęcia 
matematycznego na inne. 
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Systemy eksploatacyjne działają w warunkach ryzyka i niepewności, a za-
rządzanie nimi oparte jest o dostępne informacje, które w praktyce są z reguły 
niepewne. Minimalizacja ryzyka wymaga od decydentów m.in. właściwej oceny 
stopnia niepewności tych informacji. W przypadku dysponowania licznymi 
zbiorami danych historycznych stosowane są do tych celów metody probabili-
styczne (oparte na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce matematycznej). 

Jednak w wielu przypadkach decydent dysponuje tylko nielicznymi dany-
mi, obarczonymi niepewnością i niekompletnością niedającą się opisać w kate-
goriach probabilistycznych. W tych sytuacjach celowe wydaje się zastosowanie 
zmiennych rozmytych.  

2. Ryzyko w podsystemie użytkowania statku powietrznego 

W zależności od stopnia zagrożenia bezpiecznego kontynuowania lotu wy-
wołanego przez zdarzenie niepożądane ryzyko traktuje się jako pochodną po-
wstałych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu lotu, które dzielą się  na: 
skomplikowane (złożone), niebezpieczne, awaryjne i katastroficzne. Mogą do-
prowadzić do powstania wypadku lotniczego [4, 6]. 

Badanie ryzyka � genezowanie wypadku lotniczego wymaga czasami obli-
czenia prawdopodobieństw zrealizowania bezpiecznego lotu. Obliczenie takiego 
prawdopodobieństwa można dokonać analizując graf możliwych sytuacji  
w locie statku powietrznego (rys. 1). Graf przedstawia proces lotu z przejściem 
jednego stanu w następny (kółka). Dla rozważań przyjęto następujące oznacze-

nia dla różnych sytuacji: ACZ i ACZ � stan pojawienia się lub braku czynnika 

zakłócającego lot; BP i BP � stan odparowania (przeciwdziałania) przez załogę 
czynnika zakłócającego lot, AP i AP � możliwy pomyślny stan końcowy bez-
piecznego lotu i niepomyślny.  

 

 
Rys. 1. Graf procesu możliwych sytuacji w locie statku powietrznego  
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Prawdopodobieństwo bezpiecznego lotu PBLo zależy od rozwoju możliwych 
sytuacji. 

Dla wszystkich możliwych czynników zakłócających lot (i = [1, N]) praw-
dopodobieństwo bezpiecznego lotu, które wyraża ryzyko lotu, zapisuje się na-
stępująco: 
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W wyrażeniu (1) zapisano prawdopodobieństwa z zaznaczeniem, że zda-
rzenia mogą być (i rzeczywiście są) funkcjami czasu. 

Jeżeli zawęzi się przyczynę wypadku lotniczego do możliwych do zaistnie-
nia uszkodzeń i niesprawności w liczbie M, którym załoga (pilot) może prze-
ciwdziałać (skorygować, odparować) lub nie może, o prawdopodobieństwach 
cząstkowych pui, to prawdopodobieństwo bezpiecznego lotu można zapisać na-
stępująco: 
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gdzie: pj(BP/USZ j) � jest cząstkowym prawdopodobieństwem przeciwdziałania 
(skorygowania) po wystąpieniu j-tego uszkodzenia lub niesprawności. 

Podsumowanie 

Problem ryzyka wynika z tego, że często decyzje podejmowane są lub mu-
szą być podejmowane w oparciu o wyniki uzyskane dla małej liczby przypad-
ków, obiektów, krótkich sieci i bazują na korelacjach obarczonych dużym stop-
niem nieoznaczoności. Z drugiej strony ryzyko rozważane powinno być w sytu-
acjach przyjmowania ocen z nadmierną pewnością. 
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Summary 

The article presents basic issues from the area of risk management in 
planning the operation of aircrafts. The problem of risk is closely connected to 
the probability of the loss caused by various states of incapability of the aircraft 
to perform any aviation tasks. The results of the state of unfitness will depend 
on the operation phase of the aircraft (stop, taxiing, accelerating run or the 
flight). Depending on the time in which the incapability is noticed, the aviation 
task may or may not be stopped, and its realisation may or may not result in 
material loss and casualties. The probability of a safe flight, thus, depends on 
the progress of events leading to the incapability of the aircraft and the phase of 
flight in which it takes place. 

 


