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Spośród nowych problemów, wymagających 
zaangażowania wiedzy, pochodzącej z wyżej 
wymienionych dyscyplin można wyróżnić:

• potrzeb ę eksploatacji maszyn, urz ądzeń, systemów 
w  miejscu pracy przez osoby starsze,

• potrzeba permanentnej potrzeby poprawy warunków  
życia osób niepełnosprawnych, tj. użytkowników oraz 
obsługujących środki techniczne, potrzeba zaadapto-
wania całego środowiska, w którym żyją do ich 
charakterystyk psychofizycznych,

• potrzeba zapewnienia odpowiedniej trwałości i 
niezawodności środków technicznych (oraz  
konsekwentnie potrzeba redukcji kosztów eksploatacji), 
które  są narażone na zniszczenie przez osoby 
reprezentujące wybraną grupę wiekową.

Człowiek w utrzymaniu ruchu

Źródło: http://bronicz.pl
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Człowiek w utrzymaniu ruchu

Rozwiązywanie wyżej wymienionych problemów wymaga posiadania zarówno 
wiedzy, pochodzącej z nauk technicznych, jak i tej pochodzącej z nauk o 
człowieku. Wśród tych nauk, o których wiedza jest niezbędna do ich 
rozwiązywania można wyróżnić:

• ogólna teoria eksploatacji,

• teoria niezawodności,

• teoria bezpieczeństwa,

• ergonomia / antropotechnika (w tym ergonomia kognitywna oraz  
neuroergonomia),

• zarządzanie,

• psychologia,

• inne dyscypliny, w tym: fizjologia (w szczególności fizjologia pracy), socjologia, 
antropologia (w tym antropologia kulturowa, etnologia, etnografia i antropologia 
organizacji), demografia, medycyna, ekonomia, gerontologia (w tym 
gerontologia przemysłowa), inne.



Założenia filozofii skoncentrowanej 
na człowieku

Model układu: człowiek – środek techniczny – otoczenie
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Komputerowe wspomaganie filozofii 
skoncentrowanej na człowieku

Ekran systemu klasy CMMS
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Komputerowe wspomaganie filozofii 
skoncentrowanej na człowieku

Ekran wybranego systemu wspomagającego prowadzenie analiz niezawodności



Komputerowe wspomaganie filozofii 
skoncentrowanej na człowieku

Ekran systemu wspomagającego prowadzenie analiz RCM



Komputerowe wspomaganie filozofii 
skoncentrowanej na człowieku

Przykłady obliczeń antropometrycznych w 3D Static Strengh Prediction Program



Komputerowe wspomaganie filozofii 
skoncentrowanej na człowieku

Przykład zadania z zakresu obsługiwania:                                                                         

a) przedstawienie rejestracji wideo, b) symulacja



Wnioski

1. Konieczne jest uczenie odpowiedzialnymi za warunki w pracy w przedsiębiorstwie nie
tylko projektantów i konstruktorów, ale również eksploatatorów.

2. Rozwiązywanie problemów związanych z układem: człowiek – środek techniczny –
otoczenie wymaga nie tylko wiedzy technicznej, czy też ekonomicznej, ale również
humanistycznej.

3. Stosowane metody i techniki stosowane w eksploatacji środków technicznych powinny
być oparte o tą wiedzę.
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