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ЕРГОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТА  

МЕЛІОРАТИВНОЇ ТЕХНІКИ 

 
В статті наведені теоретичні дослідження алгоритмічного методу аналізу 
трудової діяльності машиніста будівельної машини. 

 

In the article are laid out theoretical researches of algorithmic method of 

analysis of building machine operator’s working activities. 

 

Всі роботи з експлуатації та обслуговування будівельної та меліоративної 
техніки виконує людина. Саме тому необхідно враховувати „людський фак-

тор” в системах „людина-машина-середовище”. Всебічне вивчення таких 

систем обумовлюється наступними обставинами: підвищення одиничної 
потужності, рівня механізації та автоматизації робіт ускладнює інформацій-

ний аспект діяльності оператора будівельної або меліоративної машини, який 

найменш вивчений, збільшує „ціну похибок” оператора; розгляд ефективнос-
ті застосування технічних засобів у відриві від понять, пов’язаних з поведін-

кою, станом і розвитком працюючої людини, є недопустимим. 

Враховуючи активність названих проблем, питанням ергономіки в навча-
льному процесі та наукових дослідженнях повинна приділятися серйозна 
увага. 

В області наукових досліджень основним напрямком обрані розробки ме-
тодів математичної формалізації елементів трудової діяльності операторного 

типу, яка характерна для операторів більшості будівельних та меліоративних 

машин і засобів обслуговування цих машин. Формалізація діяльності, розро-

бка логіко-імовірнісних моделей трудового процесу здійснюється із застосу-

ванням елементів теорії алгоритмів, теорії імовірності, математичної логіки, 

теорії графів і т.ін. Вона дозволяє отримувати об’єктивні кількісні характери-

стики енергетичної та інформаційної сторін трудової діяльності операторів в 

конкретних експлуатаційних умовах. Ці характеристики є основою для аналі-
зу і порівняння між собою пультів, кабін, робочих місць, моторних та інфор-

маційних полів операторів. Вони дозволяють розробляти обґрунтовані реко-

мендації із вдосконалення машин з точки зору глибокого всебічного враху-

вання „людських” факторів. 
Представлення трудового процесу у вигляді набору типових дій та логіч-

них умов і дозволяє, з одного боку, кількісно оцінити енергетичний аспект 
діяльності, оскільки енергетична та часова оцінка кожної трудової дії не є 
складною, а, з другого боку – інформаційний аспект діяльності, шляхом ви-
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явлення імовірностей його або іншого виходу кожної логічної умови, що, в 
свою чергу, дозволяє використовувати математичний апарат теорії інформа-
ції. 

Основи алгоритмічного методу аналізу трудової діяльності, які базуються 
на використанні ідей та прийомів теорії алгоритмів, теорії інформації, теорії 
імовірностей, теорії графів і математичної логіки закладені в роботах Ляпу-

нова А.А. і Шестопала Г.А. [1,2]. Подальший розвиток ці методи мали в ро-

ботах Зараковського Г.М. [3,4], Зінченко В.П., Муніпова В.М. [5], Кара-       
на Є.Д. [6], Шибанова Г.П. [7], а також відомих вчених Середи Г.К.,  Ломо-  

ва Б.Ф., Шеридана Т.Б., Ферела У.Р., Горшкова С.І. 
Складання алгоритмів трудового процесу включає виконання чотирьох 

етапів. 
На першому етапі складається описова форма алгоритму, яка послідовно 

викладає всі дії оператора та їх порядок залежно від тих або інших умов з 
обов’язковим розкладанням на оперативні одиниці – логічні умови ЛУ і ти-

пової дії ТД. 

На другому етапі складається алгоритм в символьній формі, так звана ло-

гіко-імовірнісна модель. Для позначення типових дій в символах використо-

вуються великі латинські букви (А, Т), а малі букви (p, q) – для позначення 
логічних умов, які визначають вибір тої або іншої дії. Після кожної логічної 

умови стоїть початкова пронумерована стрілка 







↑

3

; кінцева стрілка з таким 

самим номером стоїть перед яким-небудь іншим членом алгоритму 







↓

3

. 

Серед ТД оператора можуть бути виділені аферентні акти (зчитування по-

казів приладів, отримання команд і т. ін.), які позначаються індексом α, і 
еферентні дії (натискання кнопок, видача команд і т. ін.), які позначаються 
індексом ε. 

Алгоритм, який представляє формалізований запис діяльності, може відо-

бражатися у вигляді логічної схеми. Алгоритм починається з того, що спра-
цьовує лівий член схеми. Далі необхідно визначити, який член повинен пра-
цювати наступним. 

Якщо першим членом була типова дія, то наступним повинен спрацювати 

той член, який стоїть відразу за ним, тобто праворуч. 

Якщо ж попередній член був логічною умовою, то можливі два випадки:  

- перший – логічна умова, яку перевіряємо, виконується, тоді повинен 

працювати наступний за ним праворуч член алгоритму; 

- другий – логічна умова не виконується, тоді повинен працювати той 

член, до якого веде пронумерована стрілка з вихідним номером, яка почина-
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ється після даної логічної умови (наприклад, q 

1

↑ ...

1

↓ ).  

Часто в структурну схему алгоритму вводять “завжди хибну” логічну 

умову ω. При використанні “ω” у всіх випадках спрацьовує той член алгори-

тму, який вказаний стрілкою. 

Третій етап алгоритмізації заключається в представленні алгоритму у ви-

гляді граф-схеми, яка дає більшу наочність. 
На четвертому етапі, на стадії апріорної алгоритмізації складають мініма-

льний, типовий та максимальний варіанти реалізації алгоритму. 

Алгоритмічний метод дозволяє кількісно проаналізувати психофізіологіч-

ні особливості діяльності за допомогою наступних показників: 
1. Число членів алгоритму: 

0NNN L += ,                                              (1) 

де  NL – число логічних умов; N0 – число типових дій. 

2. Число можливих варіантів реалізації повного алгоритму: 

LNn 2max = .                                              (2) 

3. Показник логічної складності діяльності: 

∑
=

=
LN

i

L
i

L
i XPL

1

,                                           (3) 

де і – число груп ЛУ, не розділених ТД; 
L
iX  – число ЛУ в кожній групі; 

L
iP  

– частота появи груп ЛУ кожного розміру. 

4. Показник стереотипності: 

∑
=

=
0

1

00

N

j
jj XPz ,                                            (4) 

де j – число груп ТД, нерозділених ЛУ; 
0

jX  – число ТД в кожній групі; 
0

jP – 

частота появи груп ТД кожного розміру. 

5. Сумарна динамічна інтенсивність процесу керування: 

τ
N

Va = ,                                                  (5) 

де τ –  час виконання алгоритму. 

6. Середня швидкість переробки інформації: 

τ

∑ ∑
= =

+

=

LN

i

N

j
j

L
i HH

S 1 1

0
0

,                                            (6) 

де 
L
iH  – ентропія появи і-ої ЛУ; 

0

jH  – ентропія появи j-ої ТД. 
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7. Загальна складність виконання алгоритму: 

L

SZV
S a=0 .                                                   (7) 

Потрібно добиватися мінімілізації загальної складності, тобто 

min0 →S . 

Розглянемо алгоритм діяльності бульдозериста при виконанні однієї з 
найбільш характерних операцій для цієї машини – розробка і транспортуван-

ня ґрунту у відвал. При цьому введемо наступні обмеження та припущення: 
система керування визначає ручне керування бортовими фрикціонами, пере-
ключенням передач, реверсуванням та ножне керування гальмами бортових 

фрикціонів, муфтою зчеплення; робота без аварійних ситуацій, переборка 
інформації бульдозеристом здійснюється по автоматизованому каналу зами-

кання; тягово-зчіпні властивості бульдозера відповідають типу розробленого 

ґрунту. 

Виділяємо чотири характерні елементи циклу: 1) копання ґрунту і форму-

вання призми волочіння (А); 2) транспортування ґрунту (Б); 3) зупинка трак-

тора і підйом відвала (В); 4) холостий хід (Г) (див. рисунок). 

На рисунку представлений повний алгоритм трудової діяльності бульдо-

зериста. Верхній рядок алгоритму кожного елементу відображає переробку 

зорово-слухової інформації, середня – роботу рук бульдозериста, нижня – 

роботу ніг. Умовні позначення наведені в табл. 1. 

Показники складності трудової діяльності бульдозериста за мінімальним 

варіантом реалізації алгоритму представлені в табл. 2. 

Аналіз даних табл.2 показує, що найбільш складним елементом циклу є 
„копання ґрунту”. Далі йде „холостий хід з зупинкою”, „транспортування 
ґрунту” і „зупинка бульдозера з підніманням відвала”. 

Використання алгоритмічного підходу до опису діяльності машиністів 

будівельних і меліоративних машин дозволяє проводити якісний і кількісний 

аналіз енергетичної та інформаційної сумісності в підсистемі „оператор-

робоче місце”, як на апріорному рівні, так і на етапі досліджень та випробу-

вань готових машин. 

Кількісна оцінка змін часових витрат на виконання окремих елементарних 

дій та логічних умов алгоритмів, а також фіксації помилок під час роботи по 

окремих елементах алгоритмів дозволяє, з одного боку отримати характерис-
тики динаміки працездатності машиністів, а з другого – виявити найбільш 

слабкі місця інформаційного (сенсорного) і моторного полів машиніста. 
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Рисунок. Повний алгоритм трудової діяльності бульдозериста  
в символічній формі  

 

Таблиця 1 

Опис членів алгоритму 

№ 

з/п 
Елементарні дії Умовні позначення 

1 2 3 

1 Огляд вперед ( )α
BA  

2 Огляд назад ( )α
HA  

3 Натискання на педаль зчеплення ( )ε
+CP  

4 Відпускання педалі зчеплення ( )ε
−CP  

5 Включення передачі ( )εS  

6 Включення нижчої передачі ( )ε
−S  
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продовження табл. 1 

1 2 3 

7 Включення вищої передачі ( )ε
+S  

8 Включення механізму заглиблення від-

вала 

( )ε
+K  

9 Часткове піднімання відвала ( )ε
±K  

10 Підйом відвала до рівня поверхні ( )ε

0
−K  

11 Підйом відвала над поверхнею ( )ε
−K  

12 Незначне заглиблення відвала ( )ε
m

K  

13 Утримання важелів фрикціонів у вклю-

ченому стані 

( )ε
0Ô  

14 Утримання відвала в певному положенні ( )ε
îòâW  

15 Відключення лівого фрикціона (правого) ( )ε
−ËÔ , 

( )ε
−ÏÔ  

16 Включення важелів фрикціонів ( )ε
+ËÔ , 

( )ε
+ÏÔ  

17 Встановлення важеля реверса в поло-

ження вперед (назад) 

( )ε
+R , 

( )ε
−R  

18 Натискання (відпускання) педалі гальма ( )ε
+ïëT , 

( )ε
−ïëT  

 Логічні умови  

1 Немає перешкод 

Дозволяє видимість h
b

a





 

2 Включена вища (нижча) передача 
+r , −r  

3 Призма утворюється інтенсивно p  

4 Ґрунту пересипається через козирьок 

відвала 
îðãp  

5 Витримка напряму руху α  

6 Є відхилення вліво 
ëα  

7 Швидкість руху не потребує змін ϑ  

8 Досягнений кінець ділянки l  
9 Зупинка відбулася s  

10 Втрати в бокові валики при транспорту-

ванні суттєві 
ïîòp  
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Таблиця 2 

Показники складності трудової діяльності 

Показники 

Елементи циклу 

Копання  
ґрунту 

Транспортування 
ґрунту 

Зупинка і  
підйом від-

вала 

Холостий хід з 
зупинкою 

Z 2,75 2,33 2,33 3,00 

L 1,00 1,00 1,00 1,25 

Z/L 2,75 2,33 2,33 2,4 
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