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W przypadku, gdy do wyznaczenia
parametrów filtru stosowany jest algorytm
genetyczny (rys. 2.), mimo analogicznej
struktury kontrolera zasada jego pracy jest
w istotny sposób odmienna. W kolejnych
krokach algorytmu genetycznego filtr
cyfrowy nie jest przekszta³cany, lecz za-
stêpowany nowym filtrem zmniejszaj¹-
cym sygna³ b³êdu. Ten nowy filtr nie jest
uzyskiwany w wyniku adaptacji wspó³-
czynników aktualnie wykorzystywanego
filtru, lecz w wyniku wyboru filtru z pew-
nego zestawu/populacji filtrów.

Zasada dzia³ania algorytmu genetycz-
nego zosta³a przedstawiona na rys. 3.
W pierwszym kroku tworzony jest zestaw
zawieraj¹cy k filtrów cyfrowych (genera-
cja 1.). Ka¿dy filtr reprezentowany jest
w postaci wektora wspó³czynników, któ-
rych warto�ci reprezentowane s¹ np. w po-
staci dwójkowej (zero-jedynkowej), (rys.
3.). Wektor wspó³czynników jest odpo-
wiednikiem chromosomu (stosuje siê rów-
nie¿ nazwê ci¹gu kodowego). Przyjêcie
reprezentacji dwójkowej jest oczywi�cie
tylko jednym z mo¿liwych (wspó³czyn-
niki filtru mog¹ byæ zakodowane np.
w postaci liczb zmiennoprzecinkowych).

Na podstawie pierwszego zestawu fil-
trów (generacja 1.), w wyniku operacji
selekcji, krzy¿owania i mutacji tworzony
jest drugi zestaw filtrów (generacja 2.).
Zestaw ten zawiera filtry o lepszych para-
metrach od filtrów pierwszego zestawu.

Operacja tworzenia nowych coraz lep-
szych generacji filtrów powtarzana jest do
momentu, gdy znajdzie siê w niej filtr
spe³niaj¹cy postawione mu kryterium ja-
ko�ci. Takim kryterium jest osi¹gniêcie
okre�lonej redukcji ha³asu.

Aby w kolejnych zestawach (genera-
cjach) uzyskiwaæ filtry o lepszych para-
metrach, nale¿y zastosowaæ odpowiednie
kryterium selekcji. Stanowi je obliczany
w specjalnym bloku (rys. 2.) wska�nik
przystosowania filtru do stawianego mu
zadania. Prawdopodobieñstwo wyboru
filtru do kolejnej generacji jest tym wiêk-
sze, im wiêkszy jest jego wska�nik przy-
stosowania.

Algorytm genetyczny jest niewra¿li-
wy na typ filtru zastosowanego w kontro-
lerze systemu aktywnej redukcji. Tym sa-
mym daje on projektantom mo¿liwo�æ
zastosowania filtru o strukturze jak naj-
bardziej odpowiedniej do planowanego
zadania. Mo¿liwo�æ wyboru dowolnej
struktury filtru jest szczególnie przydat-
na w przypadku, gdy mamy do czynienia
z obiektami nieliniowymi, których w³a-
�ciwo�ci mo¿na odwzorowaæ wy³¹cznie
za pomoc¹ filtrów nieliniowych. Taki filtr
traktowany jest przez algorytm genetycz-
ny jak �czarna skrzynka�, której we-
wnêtrzna budowa nie wp³ywa na dzia³a-
nie algorytmu.
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Rys. 3. Zasada dzia³ania algorytmu genetycznego
w systemie aktywnej redukcji

Polsce wska�niki czêstotli-
wo�ci �miertelnych wypad-
ków przy pracy oraz zapadal-

no�ci na choroby zawodowe s¹ wy¿sze
od rejestrowanych w pañstwach Unii Eu-
ropejskiej. O niskiej ogólnospo³ecznej
kulturze bezpieczeñstwa �wiadcz¹ przy-
czyny wypadków przy pracy, bowiem a¿
49,9% stanowi¹ nieprawid³owe zachowa-
nia pracowników, a 14,6% niew³a�ciwa
organizacja pracy lub stanowiska pracy
spowodowane b³êdami kierownictwa,
czyli prawie 2/3 przyczyn wynika z nie-
wystarczaj¹cej wiedzy i �wiadomo�ci
zarówno pracobiorców jak i praco-
dawców. Wed³ug wiarygodnych sza-
cunków ogólne koszty wypadków przy
pracy i chorób zawodowych wynosz¹
ok. 4% Produktu Krajowego Brutto,
czyli ok. 24,6 mld z³. Zjawisko to ma
wiêc swój ogromny wymiar humani-
tarny, spo³eczny i ekonomiczny.

Do jednego z najbardziej wypadkogen-
nych nale¿y �rodowisko uczniowskie.
Wska�niki wypadkowo�ci w tym �rodo-
wisku, na wszystkich poziomach syste-
mu o�wiatowego s¹ alarmuj¹ce (16,5 wy-
padków na 1000 uczniów, wska�nik dwu-
krotnie wy¿szy od �redniej krajowej), prze-
kraczaj¹ je tylko wska�niki w sektorze
górnictwa.

Gdyby rodzice mieli �wiadomo�æ, ¿e
szko³a jest jednym z najniebezpieczniej-
szych miejsc z punktu widzenia wska�-
nika wypadkowo�ci, z pewno�ci¹ by³by
to jeden z najbardziej wa¿nych tak¿e dla
nich problemów do rozwi¹zania.

Kszta³towanie w³a�ciwych postaw
w skali ogólnospo³ecznej jest zjawi-
skiem ci¹g³ym i wymagaj¹cym czasu.
Z do�wiadczeñ krajów o wysokiej kul-
turze bezpieczeñstwa wynika potrzeba
rozpoczêcia dzia³añ od najwcze�niej-
szych poziomów systemu edukacji na-
rodowej.

Kultura bezpieczeñstwa
jest to wynik indywidualnych

i grupowych warto�ci,
postaw, postrzegania,

kompetencji i wzorów zachowañ
oraz stylu i jako�ci zarz¹dzania
bezpieczeñstwem w organizacji.

Definicja Health and Safety Laboratory,
Wielka Brytania
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Zagadnienie kultury bezpieczeñstwa
w systemie o�wiaty

Publikacja opracowana na podstawie wyni-
ków zadañ objêtych programem wieloletnim
pt. �Dostosowywanie warunków pracy
w Polsce do standardów UE�, dofinansowy-
wanych przez Komitet Badañ Naukowych
w latach 2002 � 2004. G³ówny koordyna-
tor: Centralny Instytut Ochrony Pracy � Pañ-
stwowy Instytut Badawczy

Zarówno w Polsce jak i na �wiecie do-
tychczas nie opracowano zintegrowane-
go systemu kszta³towania bezpiecznych
zachowañ w �rodowisku pracy, domu,
szkole i podczas wypoczynku. Z dotych-
czasowych statystyk wynika, ¿e ponad
90% wydarzeñ wypadkowych ma miej-
sce poza �rodowiskiem pracy. �wiatowe
tendencje wskazuj¹ na potrzebê holistycz-
nego podej�cia do zagadnienia, uwzglêd-
niaj¹cego zachowania cz³owieka we
wszystkich �rodowiskach, w których prze-
bywa w okresie ¿ycia zawodowego i ca-
³ego ¿ycia. Wskazuje siê na potrzebê prze-
kazywania wiedzy, kszta³towania umie-
jêtno�ci i w³a�ciwych postaw od najm³od-
szych lat. Zadanie to zak³ada zarówno
odpowiedni dobór tre�ci programowych
jak i metod nauczania, które pozwol¹ na
kszta³towanie bezpiecznych zachowañ
m³odzie¿y, przek³adaj¹cych siê na wszyst-
kie �rodowiska ich ¿ycia, a w przysz³o�ci
tak¿e na pracê zawodow¹.

W tym celu, w Centralnym Instytucie
Ochrony Pracy, w ramach programu wie-
loletniego �Dostosowywanie warunków
pracy w Polsce do standardów Unii Euro-
pejskiej� postanowiono stworzyæ podsta-
wy programowe oraz opracowaæ nowo-
czesne pomoce edukacyjne pozwalaj¹ce
na wdro¿enie kszta³cenia z zakresu bez-
pieczeñstwa, higieny pracy i ergonomii
na wszystkich poziomach krajowego sys-
temu o�wiatowego.

Wykonawcy tego zadania badawcze-
go zak³adaj¹ potrzebê kszta³towania w³a-
�ciwych postaw, umiejêtno�ci i wiedzy
w skali ogólnospo³ecznej, we wszystkich
�rodowiskach aktywno�ci cz³owieka.

W projekcie za³o¿ono osi¹gniêcie na-
stêpuj¹cych celów:

� d³ugofalowego � podwy¿szenie
ogólnospo³ecznej kultury bezpieczeñ-
stwa, a w konsekwencji zmniejszanie
wska�ników wypadkowo�ci i zwi¹zanych
z nimi kosztów spo³ecznych

� �rednioterminowego � ukszta³towa-
nie takiego poziomu wiedzy, umiejêtno-
�ci i postaw w�ród wszystkich absolwen-
tów szkó³ ponadgimnazjalnych, aby koñ-
cz¹c szko³ê uzyskiwali za�wiadczenie
o ukoñczeniu szkolenia podstawowego
z zakresu bhp, wymaganego rozporz¹dze-
niem MPiPS z dnia 28 maja 1996 roku.
Zwalnia³oby to pracodawców zatrudnia-
j¹cych absolwentów od obligatoryjnego
organizowania d³ugotrwa³ych (30-42
godzin) i kosztownych szkoleñ z oderwa-
niem od pracy

� krótkoterminowego � bezpo�rednie
zmniejszenie wska�nika wypadkowo�ci
w �rodowiskach uczniowskich (obecnie
stosunek liczby wypadków w szko³ach
podstawowych do ich liczby w szko³ach
ponadpodstawowych wynosi 3/2), co
mia³oby wp³yw na podwy¿szenie stanu
bezpieczeñstwa w �rodowisku szkolnym.

W wyniku wspó³dzia³ania z kuratoria-
mi, dyrekcjami szkó³ i ze Stowarzysze-
niem Absolwentów Studiów Podyplomo-
wych w CIOP zosta³ powo³any zespó³
autorski sk³adaj¹cy siê z 25 nauczycieli
zatrudnionych na ró¿nych poziomach
systemu edukacji. Zespó³ opracowa³
wstêpn¹ wersjê programów i materia³ów
edukacyjnych do nauczania �Kultury
bezpieczeñstwa� dla czterech poziomów
edukacji:

� szko³a podstawowa � nauczanie zin-
tegrowane (klasy I-III)

� szko³a podstawowa � nauczanie blo-
kowe (klasy IV-VI)

� gimnazjum
� szko³y ponadgimnazjalne.
Wszystkim materia³om nadano struk-

turê modu³ow¹, stwarzaj¹c mo¿liwo�ci
elastycznego wdra¿ania tre�ci programo-
wych z zakresu kultury bezpieczeñstwa
na wszystkich poziomach systemu o�wia-
towego. W strukturze modu³u znajduj¹
siê jednostki lekcyjne, dla których opra-
cowano kompletne narzêdzia edukacyj-

ne wraz ze wskazówkami metodycznymi
dla nauczyciela i ucznia.

Wersja ta zostanie w roku szkolnym
2003/2004 poddana ocenie w placów-
kach o�wiatowych wytypowanych w ka¿-
dym województwie we wspó³dzia³aniu
z kuratoriami o�wiaty. W weryfikacji
bêd¹ uczestniczyæ przeszkoleni nauczy-
ciele z tych placówek. Bêd¹ oni spe³niaæ
rolê koordynatorów wdra¿aj¹cych na-
uczanie kultury bezpieczeñstwa w swo-
ich szko³ach. Zg³oszone uwagi i nowe
propozycje dotycz¹ce tre�ci, metodyki
nauczania i zaproponowanych narzêdzi
edukacyjnych zostan¹ uwzglêdnione
w koñcowej weryfikacji dokonywanej
przez powo³any zespó³ autorski.

Zakoñczenie prac przewidywane jest
na koniec roku 2004. Do dyspozycji sys-
temu o�wiatowego zostan¹ przekazane
pomoce edukacyjne pozwalaj¹ce na sys-
temowe wdra¿anie tre�ci programowych
z zakresu kultury bezpieczeñstwa.

Zak³ada siê, ¿e absolwenci szkó³ po-
nadgimnazjalnych w wyniku realizacji
programów bêd¹ mogli uzyskiwaæ za-
�wiadczenia o ukoñczeniu kursu podsta-
wowego z zakresu bhp. Takie rozwi¹za-
nie bêdzie stanowiæ bezpo�rednie wspar-
cie dla ma³ych i �rednich przedsiêbior-
ców, którzy w my�l Kodeksu pracy s¹ zo-
bowi¹zani do zapewnienia pracobiorcom
szkoleñ podstawowych.
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