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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕРГОНОМІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЦИФРОВИХ ІНДИКАТОРІВ

Зіньков І.О.,
Київський університет імені Бориса Грінченка,  
м. Київ

Ефективність взаємодії людини та технічних засобів 
багато в чому залежить від оптимальної будови індикаторів та вико-
ристання раціональних моделей кодування інформації, яка передаєть-
ся оператору [1–3]. Рівень параметрів якості ергатичної системи ви-
значається комплексом ергономічних характеристик індикаторів [2]. 
Серед цих параметрів основними слід вважати точність зчитування та 
розшифровки інформаційного повідомлення [3]. На це впливають такі 
фактори, як кут огляду індикатора, геометричні співвідношення ши-
рини та висоти світловипромінювального елемента, колір світіння зо-
браження, контраст інформаційних компонентів візуального образу, 
зовнішня освітленість приладів тощо. Тому для дослідження індикато-
рів доцільно використовувати імітаційне моделювання, яке забезпечує 
варіацію відповідних характеристик візуальних образів для їх подаль-
шої оптимізації. Найкращою технічною реалізацією візуального моде-
лювання є створення відповідних програм-імітаторів, що працюють 
на персональних комп’ютерах та синтезують візуальні образи робочих 
станів індикатора, а також накопичують інформацію про зчитування 
виведених інформаційних повідомлень оператором [4].

Метою дослідження є створення комп’ютерної програми імітацій-
ного моделювання роботи семисегментних індикаторів з накопичен-
ням отриманих результатів у базі даних.

В роботі запропонована методика ергономічних досліджень харак-
теристик цифрового індикатора на базі комп’ютерних засобів іміта-
ційного моделювання. На цій основі розроблена комп’ютерна програ-
ма-імітатор для проведення ергономічних досліджень характеристик 
індикатора. Програма протестована в практичних умовах експеримен-
тального дослідження. 

Розробка базується на функціональному аналізі вимог до будови за-
собів цифрової індикації. В ході досліджень виявлені критичні пара-
метри ергатичної системи, які створюють підґрунтя для визначення 
основних інформативних характеристик та повинні бути досліджені  
в імітаційному модельному експерименті. 
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Процес моделювання включає такі важливі елементи, як створення 
алгоритму синтезу графічного подання повідомлень, визначення спо-
собу формування часових параметрів системних процесів і вибір то-
пологічних характеристик подання інформації. Для розширення функ-
ціональних можливостей імітатора передбачені засоби оперативного 
корегування стратегії моделювання та різні способи реєстрації резуль-
татів досліджень. При цьому склад реєстрованих даних багато в чому 
залежить від вибору методики та критеріїв оцінки ергономічних ха-
рактеристик пристрою відображення повідомлень, що зумовлює не-
обхідність отримання і накопичення надлишкової експериментальної 
інформації. Кінцева апробація імітатора в реальних умовах дозволяє 
виявити та виправити помилки програмування й оптимізувати будову 
методики проведення модельного експерименту.
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