
ГЛАВА 4. 
 

ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ  
З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ  

4.1. Аналіз роботи АСУ методами  
інженерного курсу теорії автоматичного  
регулювання 

Підприємство необхідно розглядати як складну систему, яка 
взаємодіє з ринком і одночасно вирішує проблеми внутрішнього 
функціонування, здешевлення виробництва продукції за рахунок 
автоматизації. 

Аналіз роботи підприємства у цих двох напрямках виконується 
різними методами, бо ринкова система має свої закони і вона більш 
інертна. Хоча, з іншого боку, існують спроби об’єднати ці напрямки і 
розглядати їх з точки зору добре розвиненої теорії автоматичного 
регулювання, яка використовується при розрахунках динаміки 
машин, приладів, електричних схем. Разом з тим ринкові цикли 
мають помітну тенденцію до значного скорочення. І все це дає змогу 
об’єднаного розгляду всіх існуючих процесів, бо вони 
взаємопов’язані. 

Звичайно управління складними інженерними спорудами (АСУ) 
виконується за допомогою людини-оператора. Тому ми розглянемо 
деякі особливості інженерного курсу теорії автоматичного 
регулювання. 

Від будь-якого технічного пристрою вимагається регулювання 
однієї або кількох фізичних величин: частоти обертів; температури; 
напруги, струму, електричної частоти; продуктивності (кількість 
виробів за одиницю часу). На практиці ці величини повинні 
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відповідати визначеним вимогам: стабілізації частоти обертів, або її 
програмованій зміні (у часі, у залежності від завантаження 
механізма) за заданим законом; стабілізації температури, або її 
заданій зміні у часі; стабілізації напруги та ін. 

Система, яка складається з керованого об’єкта, що виконує 
основну роботу, та автоматичного керуючого пристрою, зветься 
автоматизованою системою управління. 

Дії об’єкта управління та автоматичний керуючий пристрій 
описуються системою диференціальних рівнянь. Вони розкладаються 
на елементарні залежності та зображуються типовими лінійними та 
нелінійними ланками (ідеальною; інерційною; інтегруючою; 
інтегруючою другого порядку; диференціальною та ін.) та людиною. 
Ланка характеризується тим, що на її вхід надходить якась вхідна 
величина, а з виходу виходить вихідна величина. Відношення 
перетворених, за Лапласом, вихідної величини до вхідної величини 
зветься передавальною функцією. Аналізом роботи передавальних 
функцій та їх синтезом і займається теорія автоматичного управління. 

 Приклад інерційної ланки першого порядку можна отримати, 
якщо розглянути послідовно з’єднані RL-елементи, увімкнуті на 
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Рис. 4.1.1. Схема вмикання RL-елементів на постійну напругу Е 

Для цієї схеми можна записати рівняння 
 
 

  
з якого визначається перетворена за Лапласом залежність 
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Можна вважати, що теорія автоматичного регулювання дає оцінку 
рішенню диференціальних рівнянь (оцінює їх якість: сталість, 
коливання, точність регулювання) та розробляє методи коригування 
параметрів елементів автоматизованих систем з метою отримання 
бажаної якості у роботі. 

Є АСУ, де людина розглядається як прилад або як ланка 
автоматизованого управління, бо вона описується системою 
диференціальних рівнянь (тобто людина зображується у вигляді 
схеми, яка складається з типових лінійних та нелінійних ланок) і далі 
до такої АСУ використовуються усі методи достатньо добре 
розвиненої теорії автоматичного регулювання. 

Такі методи мають сенс у людино-машинних системах, де перехідні 
процеси у системах є швидкоплинними: оператор автоматичної лінії; 
система зіткнення космічних об’єктів під керуванням людини тощо. 

 
4.2. Взаємодія людини з технічними  
засобами 

 
 Людина в автоматизованих системах управління теж 

розглядається як своєрідна ланка системи автоматизованого 
управління. Математичний опис цієї “ланки” розглядається з двох 
точок зору. 

Перша модель людини-оператора, що стежить за відхиленням 
вихідної величини об’єкта від потрібного оптимального значення та 
за допомогою органів управління виробляє відповідний сигнал для 
коригування положення, має вигляд передатної функції, наведеної 
нижче як приклад (подібних передатних функцій запропоновано 
багато): 

 
 

 
 
де φ(p) – сигнал для коригування значення вихідної величини автоматизованої 
системи; Δ(p) – відхилення значення вихідної величини автоматизованої системи 
від потрібного оптимального значення;  р – символ диференціювання; К – 
постійний коефіцієнт; τ – запізнення, за яке в оператора формується уявлення про 
переміщення органів управління; Т – постійна часу. 

Подібна модель можна використовувати в людино-машинних 
системах. 

Друга модель розглядає оператора як результуючу суму затримок 
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у часі, які витрачаються оператором на послідовні дії або операції: 

 
 

де j = 1, n – порядковий номер операції, яку виконує оператор; tOпj – час, який 
витрачається оператором на виконання j-ї операції (цей час може мати 
ймовірнісний характер).  

В першому наближенні час TOп можна оцінити його середнім 
значенням. В цьому варіанті людина розглядається як прилад 
затримки операцій у часі (поки людина виконає свою роботу), який 
задовольняє потік вимог з інтенсивністтю потоку l (l вимірюється 
кількістю подій-вимог за одиницю часу). Інтервал між двома 
послідовними вимогами в загальному випадку може бути випадковим 
за тривалістю. На час обслуговування прилад-оператор зайнятий. Він 
вільний, коли чекає чергову вимогу. 

 
4.3. Показники якості взаємодії людини  
з технічними засобами 

 
Показниками якості взаємодії оператора з технічними засобами є: 
1. Точність роботи (оцінюється похибкою, з якою оператор 

вимірює, регулює та встановлює параметр). 
2. Достовірність (ймовірність перекручування інформації при 

реалізації операції), тобто безпомилковість, можливість виправлення 
людиною своєї помилки. 

3. Надійність – здатність виконувати оператором в повному 
об’ємі свою функцію. 

4. Коефіцієнт готовності – ймовірність “включення” оператора 
в роботу в будь-який момент часу (Кг = 1 – Т0/Т), де Т0 – час, за який 
людина не може сприйняти інформацію, Т – загальний час). 

5. Коефіцієнт завантаженості оператора Кп = (Тп/Тзаг)  0,75, де 
Тп – час праці, Тзаг – загальна кількість робочого часу за пультом 
управління. 

6. Коефіцієнт черги Кч = 1...0,4 – вплив черги на працездатність 
оператора (залежить від довжини черги). 

7. Швидкодія – тривалість циклу регулювання. 
8. Інформаційна ємкість – максимальна кількість інформації, яка 

може бути використана людиною.  
9. В “людино-машинних, або ергатичних, системах” значне 

,
1



n

j
jtT ОпОп

Взаємодія людини з технічними засобами 



70 Ймовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах 
 

 

місце займають питання узгодженості роботи людини з машиною 
(ЕОМ). Потрібне врахування наявності людини в системі, включаючи 
його фізіологічні потреби; виконання та розташування приладів 
згідно з вимогами інженерної психології взаємодії з людиною 
(відстань, форма, колір, освітлення, наявність мнемосхеми); 
врахування взаємодії, порядка, послідовності дій оператора та ЕОМ. 

Урахування взаємодії людини з ЕОМ при проектуванні АСУ 
основане на ряді принципів: мінімальне робоче зусилля для людини; 
максимальне взаєморозуміння; максимальний об’єм роботи для АСУ; 
мінімальний об’єм оперативної пам’яті для оператора; мінімальне 
“засмучування” оператора; максимальний контроль зі сторони 
людини-оператора за роботою АСУ. 

 
4.4. Надійність системи “людина-машина” 

 
В роботі АСУ можливі збої, відмови у роботі та інші ситуації, 

коли система не виконує свої функції. Для спрощення аналізу таких 
ситуацій приймаються припущення: 

1. Відмова АСУ та помилки оператора – це незалежні рідкі події, і 
їх одночасна поява (двох або більше подій) практично неможлива. 

2. Спроможність оператора працювати без помилок та 
компенсувати помилки за час Δt є взаємно несумісними подіями. 

При аналізі надійності АСУ розглядаються такі основні типи 
АСУ: 

1. АСУ з некомпенсованими помилками оператора та відмовами 
апаратної частини АСУ, які не усуваються. Надійність таких систем 
мінімальна і може підвищуватись лише за рахунок підвищення 
надійності роботи оператора (як компонента системи) та апаратної 
частини АСУ. У цьому випадку ймовірність безвідмовної роботи 
АСУ визначається як 

 
 
де PT (t1, Δt) – ймовірність безвідмовної роботи апаратної частини АСУ протягом 
інтервалу часу (t1, t1 + Δt); P0(Δt) – ймовірність безвідмовної роботи оператора (або 
операторів) на інтервалі часу Δt; t1 – повний час з моменту початку використання 
системи до початку інтервала Δt (Δt – це може бути робоча зміна, сеанс зв’язку і т.п.). 
 

Тут обидва множники зменшуються з часом, причому на початку  
Δt значення PT (t1, Δt) < 1, P0(Δt) а = 1 (бо оператор починає працювати 
функціонально дієздатним з ймовірністю безвідмовної роботи, 
рівною одиниці). Зменшення P0(Δt) на проміжку часу Δt пояснюється 
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втомою, дією сторонніх факторів, збільшенням інформації і т.д. 
2. АСУ з частковою компенсацією помилок оператора (вважаєть-

ся, що помилки миттєво усуваються оператором). В цьому випадку 
може бути використана формула 

 
 

 
 

де Р – ймовірність усунення помилки, яка допущена оператором; 1 – P0(Δt) – 
ймовірність помилки оператора; [1 – P0(Δt)]P – ймовірність поєднання помилки 
оператора та факта її миттєвого усунення, тобто врахування деякого збільшення 
ймовірності безпомилкової роботи оператора протягом інтервалу часу (t1,Δt) за 
рахунок можливості усунення помилки оператора. 

З наведених формул видно, що P2(t1,Δt) ≥ P1(t1,Δt), хоча 
теоретично можлива ситуація, коли P2(t1,Δt) → P1(t1,Δt) якщо P → 0 
(коли оператор не спроможний усунути власну помилку через 
запізнення у її виявленні, або неспроможність ідентифікації та 
усунення помилки через низьку кваліфікацію). Тут потрібно звернути 
увагу на підбір кадрів. 

3. АСУ з можливістю компенсації відмов в апартній частині АСУ 
та неможливістю усунення помилок оператора. У складних системах 
намагаються виконати автоматичним усунення найбільш 
небезпечних відмов, наприклад, пропадання живлення, коротке 
замикання, перевантаження окремих елементів АСУ та ін. Тоді вихід 
з ладу, відмова деяких приладів не призводять до порушення 
працездатності АСУ у цілому, тобто підвищується надійність роботи 
АСУ. Треба враховувати і те, що людина у деяких ситуаціях може 
використати власний інтелект для збільшення надійності роботи: 
знизити завантаження, ввести резервне обладнання. 

Ймовірність безвідмовної роботи АСУ за умови, що в деякий час  
δ (при t1 ≤ δ ≤ t1 + Δt) у системі відбулася відмова (яка була помічена, 
ідентифікована та усунена оператором), може бути розрахована за 
формулою 

 
 

 
де [PT (t1, Δt) + PY (t1, Δt, δ)] ≤ 1; δ – час виникнення відмови; PY (t1, Δt, δ) – умовне 
зростання ймовірності безвідмовної роботи апаратної частини АСУ. 

Звичайно P3 (t1, Δt) ≥ P1 (t1, Δt). 
4. АСУ з корекцією помилок оператора та компенсацією відмов 

апаратної частини АСУ має ймовірність безвідмовної роботи: 
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4.5. Розподіл функцій між людиною  
та технічними засобами 

 
Фактично об’єм роботи, що виконують оператори (персонал 

управління), не зменшується з впровадженням ЕОМ (АСУ), але 
докорінно змінює її ефективність та форми розумової праці 
персоналу. 

На даний час не витримали випробування дві конкуруючі 
концепції: 

▪ концепція повної автоматизації, без людей. Ця концепція 
була відхилена, бо ніщо не може замінити людину як юридичну 
особу, що підписує документи; процес роботи установи або 
підприємства постійно вимагає втручання, тобто потрібні творчі 
рішення; 

▪ концепція, що розглядає людину як автомат. Ця концепція 
була відхилена, бо людина власними вчинками та 
можливостями довела недоцільність її уявлення як автомата. 

Тому АСУ розглядається як гібридний інтелект при головній 
ролі людини. При цьому використовуються переваги як ЕОМ, так і 
людини. Для такого гібридного інтелекту потрібно вказати розподіл 
функцій між людиною та ЕОМ. Слід пам’ятати, що розподіл функцій 
залежить від етапів впровадження АСУ. 

ЕОМ має переваги перед людиною: швидкість виконання 
розрахунків та логічних операцій, працездатність, точність виконання 
операцій, надійність. В свою чергу людина має переваги перед ЕОМ 
у несподіваних ситуаціях, при недостатності інформації, виконанні 
юридичних дій у зовнішньому середовищі. 

Розглянемо як приклад розподіл функцій між ЕОМ (АСУ) і 
диспетчером управління повітряним рухом по складанню плану рухів 
літаків. У вказаному нижче сценарії “Л”, “Е”, “ЛЕ” відповідно 
означають “Людина”, “ЕОМ”, “Людина + ЕОМ”. Це означає, що дію 
“Л” в сценарії виконує оператор, дію “Е” – ЕОМ (АСУ), дію “ЛЕ” – 
оператор та ЕОМ разом.  

Сценарій має вигляд 
 

ЛЕ → Л → Е → Л → ЛЕ → Л → Е → ЛЕ → Л → Е10, 
 

де ЛЕ1 – “людина + ЕОМ”: прийом, контроль, корекція, сортування, фіксація 
інформації про роклад руху літаків, заявки на політ, прогноз погоди, технічні дані 
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та типи літаків; Л2 – “людинa”: рішення про складання добового плану; Е3 – 
“ЕОМ”: уточнення та складання плану; Л4 – “людина”: перевірка завантаження 
елементів повітряного простору; ЛЕ5 – “людина + ЕОМ”: коригування плану; Л6 – 
“людина”: узгодження плану з іншими відомствами; Е7 – “ЕОМ”: складання та 
розсилання повідомлень по плану; ЛЕ8 – “людина + ЕОМ”: прийняття, контроль, 
корекція, сортування, фіксація ходу виконання добового плану, метеоумови, 
загальні повітряні умови; Л9 – “людина”: рішення про перепланування руху на 
кінцеву частину доби; Е10 – “ЕОМ”: складання плану на частину доби, що 
залишилась. 

При розподілі функцій між людиною та ЕОМ враховують норми 
на виконання ними окремих функцій з метою отримання 
оптимального результату. Для підвищення надійності можливе 
дублювання робіт, пов’язаних із поєднанням людини та ЕОМ, 
враховуючи обмежені можливості людини. 

   
Контрольні завдання 
 
1. За літературними даними написати реферат з АСУ на 3-4 

сторінки, у якому розглянути алгоритми управління АСУ або 
апаратної частини АСУ. 

2. Розрахувати надійність роботи системи з “послідовно 
увімкнених” елементів: оператора та апаратної частини АСУ. 
Вважати, що апаратна частина АСУ складається з одного 
елемента та послідовно увімкненої до нього групи з 3-х 
паралельно з’єднаних елементів. Ймовірність безвідмовної 
роботи оператора та АСУ оцінити довільно, але з врахуванням 
роботи АСУ з корекцією помилок оператора та компенсацією 
відмов апаратної частини АСУ.  

3. Скласти сценарій роботи “оператор – апаратна частина АСУ” 
стосовно раніше отриманого індивідуального завдання по 
АСУ. 

Взаємодія людини з технічними засобами 


