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3.1 Класифікація технологічних систем  

ТС за різними класифікаційними характеристиками поділяють на на-

ступні види.  

За характером спеціалізації:  

 спеціальна ТС – призначена для виготовлення виробу одного на-

йменування та типорозміру;  

 спеціалізована ТС – призначена для виготовлення групи виробів із за-

гальними змістовими, конструктивними та технологічними ознаками;  

 універсальна ТС – призначена для виготовлення виробів із різними 

конструктивними ознаками.  

За характером виконання ТП (операції):  

 послідовна ТС – підсистеми послідовно виконують заданий ТП або 

задану ТО;  

 рівнобіжна ТС – підсистеми паралельно виконують заданий ТП (опе-

рацію);  

 комбінована ТС – структура представлена у вигляді сукупності пос-

лідовних і рівнобіжних систем більш низького рівня.  

За характером зв’язку підсистем:  

 ТС із жорстким зв’язком підсистем негайно припиняє функціонуван-

ня у випадку відмовлення хоча б однієї підсистеми;  

 ТС із нежорстким зв’язком підсистем продовжує розрахунковий час 

функціонувати при виході з ладу однієї (або декількох) підсистем.  

За рівнем автоматизації:  

 механізована ТС має у своєму розпорядженні засоби технологічного 

оснащення, що складаються з механізовано-ручних і механізовано-технічних 

пристроїв;  

 автоматизована ТС має засоби технологічного оснащення, що скла-

даються з автоматизовано-ручних і автоматизованих пристроїв;  

 автоматична ТС повністю оснащена автоматичними пристроями. 

Технологічні системи мають багато ознак, за якими їх можна кла-

сифікувати.  

За видом реалізованого технологічного процесу розрізняють без-

перервні, дискретні та дискретно-безперервні технологічні системи. В основу 

покладено вид технологічного процесу. 

Безперервні процеси - ті, в яких сировина надходить, а продукт виро-

бляється і виходить практично безперервно. Вплив на сировину здійснюється 

безперервно такими постійно діючими факторами, як тепло, тиск, концент-



рація компонентів тощо. Це переробні процеси,  виробництво пластмасових 

труб і плівок тощо. 

Дискретні процеси характерні тим, що об’єкт обробки подають на вхід 

і забирають з виходу окремими порціями, найчастіше поштучно. Вони явля-

ють собою циклічну послідовність повторюваних операцій, що мають поча-

ток і кінець. У дискретних технологічних системах технологічний процес по-

вторюється багаторазово, окремо для кожного виробу. Дискретні технологіч-

ні комплекси мають періодичну повторюваність рухів, що створює цикліч-

ність у їх роботі. Ця циклічність визначається тривалістю часу між двома по-

втореннями однієї операції і називається робочим циклом. Під час роботи 

дискретних технологічних комплексів чергуються рухи робочих і допоміжно-

транспортних механізмів чи вузлів. 

За технологічним методом, покладеним в основу технологічного про-

цесу, розрізняють обробні та переробні, а також пакувальні та складальні те-

хнологічні системи. Особливістю обробних і переробних систем є наявність 

наскрізного потоку заготовок, а складальних та пакувальних - наявність декі-

лькох вхідних потоків заготовок, найчастіше різного виду, та одного ви-

хідного. 

Комплексні технологічні системи об’єднують елементи як обробної, 

так і складальної систем. Вони реалізують технологічний процес, що включає 

різні за технологічним методом операції обробки та складання, виготовлення 

тари та пакування тощо. Вони включають об’єднані в єдиний технологічний 

комплекс технічні засоби для виконання переробних, фасувальних, пакува-

льних, контрольних та інших операцій. Реалізація багатоопераційного техно-

логічного процесу передбачає проектування технологічної системи високої 

складності. Очевидно, що складнішою є технологічна система, то вищими 

будуть втрати від неоптимальних рішень, то важливішим стає етап дослі-

дження її функціонування. 

Розглянута класифікація технологічних систем враховує тільки різно-

вид робочих процесів у них, тобто процесів, які зв’язані із безпосередньою 

зміною стану предмета виробництва.  

 

3.2 Матеріальні потоки технологічної системи  

У технологічних системах окрім робочих відбуваються і допоміжні 

процеси: міжпозиційне транспортування матеріалу, маніпулювання ним. Ма-

теріальний потік технологічної системи забезпечує безперервність технологі-

чних перетворень потоку виробів, замикаючи технологічні зв’язки міжпози-

ційним переміщенням матеріалу. Такі допоміжні процеси називають транс-

портними, щоб підкреслити їх основне призначення - забезпечити безперерв-

ність проходження матеріального потоку через технологічну систему. Процес 

транспортування полягає у подаванні в робочу зону технологічної системи т 

потоків вхідного матеріалу та видаленні з неї п потоків оброблених предме-

тів виробництва (рис. 1), зі здійсненням їх міжпозиційного транспортування.  



Цей потік також характеризується низкою параметрів, наприклад, шви-

дкістю, ймовірністю безвідмовної реалізації переміщень упродовж певного 

проміжку часу, впливаючи на ефективність технологічної системи.  

 

 
Рис. 1. Матеріальні потоки в технологічній системі: 

т — вхідні; п — вихідні. 

  

При функціонуванні технологічної системи, яка реалізує технологічний 

процес, взаємодіють три види вхідних потоків: енергії, матеріалів та інфор-

мації, в результаті чого відбувається: 

- формування у вхідних заготовках, які створюють вхідний матері-

альний потік, параметрів якості виробу як предмета виробництва шляхом ви-

користання енергії неживої природи для реалізації технологічних перетво-

рень; 

- транспортне переміщення матеріального потоку предметів вироб-

ництва через технологічну систему, що забезпечує безперервність процесу 

формування якості виробу; 

- проходження та переробка потоку інформації про предмет вироб-

ництва в керуючі впливи, що забезпечує функціонування технологічної сис-

теми. В цьому випадку технологічний процес, що реалізується тех-

нологічною системою, може розглядатись як процес послідовної мате-

ріалізації інформації про якість виробу. 

До умов виробництва відносять: інтенсивність надходження сировини, 

заготовок, параметри енергопостачання, параметри навколишнього середо-

вища та ін.  

Оскільки в технологічній системі відбуваються одночасно два взаємо-

пов’язані процеси - технологічний і транспортний, то використовують для їх 

опису два види відповідних операцій та переходів — технологічні і транспо-

ртні. 

Технологічний перехід — завершена частина технологічної операції, 

що виконується одними й тими ж засобами технологічного спорядження при 

постійних технологічних режимах та встановленні об’єкта виготовлення. 

Транспортний перехід — завершена частина транспортної операції, 

що не супроводжується зміною властивостей предмета праці, але є не-

обхідною для забезпечення проходження потоку матеріалу через одну робочу 

позицію технологічної системи. 

 

3.3 Поняття надійності технологічних систем 

Виробництво характеризується набором технологій, що використову-

ються галузями. Галузь, в свою чергу, можна розглядати як набір однорідних 

технологій з різними інтенсивностями їх застосування. Подібно тому, як га-

лузі утворюють в народному господарстві тісно пов'язані блоки (комплекси), 
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технології з'єднуються в біль-менш крупні системи. Такі системи зв'язані 

зсередини потоками засобів виробництва, які для одних технологій представ-

ляють собою продукти (відходи) виробництва, а для інших служать ресурса-

ми. 

Системою називають сукупність, утворена із кінцевої чисельності еле-

ментів, між якими існують визначені відношення. Елемент може одночасно 

бути системою менших елементів. Система може бути розділеною на підсис-

теми різної складності. 

Кожна система володіє властивими і чітко її визначаючими властивос-

тями. Сукупність значень властивостей системи у визначальний момент часу 

називається станом системи. 

Технологічна система згідно ДСТУ 2470-94 – сукупність функціона-

льно взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення, предметів виробни-

цтва та виконавців для здійснення в регламентованих умовах виробництва 

заданих технологічних процесів чи операцій.  

Поняття «технологічна система» ширше від поняття «технічна систе-

ма» тому, що технологічні системи, окрім власне технічних систем, включа-

ють предмети виробництва та виконавців. Наприклад, власне технічною сис-

темою є механічна, гідравлічна або комбінована сукупність цих систем, а та-

кож система електрообладнання тощо.  

До предметів виробництва належать: матеріали, заготовки, напівфаб-

рикати та вироби, які перебувають на стадії зберігання, транспортування, 

формотворення, обробки, складання, ремонту, контролю та випробування.  

До регламентованих умов виробництва відносять: регулярність надхо-

дження предметів виробництва, параметри енергозабезпечення, параметри 

довкілля тощо.  

Технологічна система як технічний об’єкт вивчення має два аспекти 

опису: функціональний, що являє собою, по суті, опис процесу, який цією 

технологічною системою реалізується, і технічний, який включає опис тех-

нічних засобів та зв’язків між ними. Опис технічних засобів для виготовлен-

ня виробу визначає поняття технологічного комплексу - сукупність функціо-

нально взаємозв’язаних засобів технічного спорядження для виконання в ре-

гламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів та опе-

рацій. 

Виконавець у технологічній системі – людина, що виконує в техно-

логічній системі трудову діяльність щодо безпосередньої зміни і визначення 

стану предметів виробництва, технічного обслуговування чи ремонту засобів 

технологічного оснащення. 

 Підсистема технологічної системи – технологічна система, яка виді-

ляється за функціональною чи структурною ознакою з технологічної системи 

вищого рівня. Підсистема, як і сама технологічна система, є сукупністю фун-

кціонально взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення і людини-

оператора та має основні властивості даної системи. Тому, наприклад, систе-

му, яка забезпечує виконання декількох технологічних процесів, зручно умо-

вно поділяти на підсистеми, які виконують окремі технологічні процеси. В 



свою чергу, останні можна умовно поділяти на підсистеми, які виконують 

окремі операції.  

Технологічний комплекс – сукупність функціонально взаємозв'язаних 

засобів технологічного оснащення для виконання в регламентованих умовах 

виробництва заданих технологічних процесів чи операцій.  

Елемент технологічної системи – частина технологічної системи, яку 

умовно приймають неподільною на даній стадії її аналізу. Прикладами еле-

ментів технологічної системи є: машина, пристрій, інструмент.  

Процеси, які реалізують більшість технологічних систем, можуть бути 

розділені залежно від їх складності на: виробничий процес, технологічний 

процес і технологічну операцію. 

Виробничий процес - це сукупність усіх дій людей та знарядь ви-

робництва, необхідних на підприємстві для виготовлення чи ремонту виро-

бів. Він включає як усі основні процеси, які безпосередньо пов’язані зі змі-

ною стану предмета виробництва (механічної обробки, складання тощо) і не-

обхідні для отримання із вихідних матеріалів готового виробу, так і допомі-

жні (транспортування предметів виробництва, їх зберігання, ремонт і обслу-

говування обладнання тощо), які виконуються на підприємстві і необхідні 

для здійснення основних. Кожен виробничий процес має в своєму складі тех-

нологічні процеси. 

Технологічний процес - це частина виробничого процесу, що включає 

цілеспрямовані дії, пов'язані зі зміною та (або) визначенням стану предмета 

праці. Технологічні процеси розділяють за технологічним методом, покладе-

ним в основу процесу. Розрізняють технологічні процеси механічної оброб-

ки, переробки, пакування тощо. 

Технологічні процеси, залежно від їх складності, поділяються на тех-

нологічні операції. 

Технологічна операція - це завершена частина технологічного про-

цесу, що виконується на одному робочому місці.  

Ієрархічно ТС мають чотири рівні: ТС операцій, процесів, виробни-

чих підрозділів і підприємств.  

ТС операції забезпечує виконання однієї визначеної ТО, наприклад, 

універсальні верстати – токарський, фрезерний, свердлильний, або – зважу-

вання сировини при виготовленні ковбаси.  

ТС процесу містить як підсистеми сукупність ТС операцій. Підсистеми 

можуть відноситися до одного технологічного методу (формоутворення, об-

робки, складання, контролю) або до одного найменування виготовленої про-

дукції. Наприклад, на багатоцільових верстатах типу обробний центр можна 

виконати цілком нескладний ТП (точіння, фрезерування, свердління). До 

цього ж рівня відносяться лінії по виготовленню деталей по складних ТП, 

продукції харчового призначення.  

ТС виробничого підрозділу складається з ТС процесів і (або) опера-

цій. 

Темпи зростання вартості нових технологічних систем випереджують 

темпи зростання таких їх характеристик, як точність, надійність, продуктив-



ність. У цьому випадку зростає важливість вибору зручних критеріїв для оці-

нки ефективності, визначення перспективних напрямів розвитку технологіч-

них систем, формулювання вимог до математичних моделей, що їх описують. 

За характером відображення ефективності показники технологічної системи 

можуть поділятися на три групи: технічні, економічні та техніко-економічні. 

Характер технічних показників ефективності висвітлено у працях ака-

деміка А.І. Губинського та професора Г.В. Дружиніна. Перший визначає 

ефективність як властивість технологічної системи досягати кінцевої мети, 

тобто забезпечувати продукт праці із заданою якістю в заданих умовах. Ефе-

ктивність зумовлена як безперебійність процесу функціонування, як його 

якість, що характеризується рівнем параметрів процесу на інтервалах безпе-

ребійного функціонування технологічної системи. 

Професор А.С. Проніков пропонує оцінювати надійність техноло-

гічного обладнання з двох основних позицій — як надійність машини, коли 

оцінюються всі види відмов, та як надійність технологічного процесу, коли 

беруться до уваги лиш відмови, пов’язані з випуском неякісної продукції. Він 

вводить поняття технологічної надійності, визначаючи її як властивість тех-

нологічного обладнання зберігати в заданих межах значення показників яко-

сті виконання технологічних операцій. 

Технічні критерії ефективності автоматичних ліній висвітлені в працях 

академіка П.А. Шаумяна та професора Л.І. Волчкевича, які запропонували 

математичні моделі опису продуктивності автоматичних ліній, що врахову-

ють втрати продуктивності внаслідок простоювань через ненадійність, для 

переналагодження, через організаційні причини. 

Економічні показники ефективності характеризують капітальні вит-

рати на створення технологічної системи, витрати на її експлуатацію тощо. 

Економічні показники дають змогу створювати узагальнюючі характеристи-

ки, оскільки різні властивості технологічної системи задані в єдиній грошовій 

одиниці. Найбільш часто використовуються як економічний показник приве-

дені витрати. Застосування економічних показників для оцінки якості техно-

логічної системи є спокусливим, оскільки забезпечує глобальну оцінку ефек-

тивності. Однак у процесі проектування нової технологічної системи в її оці-

нку вносяться суттєві похибки, особливо при визначенні фактичних капіта-

льних витрат на реалізацію її можливих варіантів. Ця неточність стає особли-

во великою на перших етапах проектування, тобто при функціональному 

проектуванні, коли приймаються найбільш важливі за наслідками рішення. 

Техніко-економічні показники ефективності поєднують прозорість 

технічних показників із універсальністю економічних. Вони дають змогу 

оцінити технологічну систему у виробничих умовах. Зазвичай техніко-

економічний показник є комплексним параметром, який оцінює як технічні, 

так і економічні сторони технологічної системи. До них належать приведені 

витрати на річну програму, собівартість продукції чи експлуатації технологі-

чної системи тощо. 

Очевидно, що вибір тих чи інших критеріїв залежить від ступеня нови-

зни технологічної системи, а також етапу її проектування. Якщо ефективність 



розуміти як ступінь пристосування технологічної системи до виконання сво-

го основного призначення, а саме: випускати якісну продукцію в запланова-

ній кількості в умовах заданої вартості продукції та обслуговування, то її 

можна зв’язати із поняттям надійності двома шляхами: визначається втрата 

ефективності внаслідок недостатньої надійності; задаються межі втрати ефе-

ктивності, вихід за які розцінюється як відмова (відмова за якістю продукції 

— вихід параметра продукції за межі поля допуску; відмова за продуктивніс-

тю — зупинка функціонування для відновлення). Такий перехід може бути 

отриманий за допомогою визначення поняття працездатного стану техноло-

гічної системи. 

Фундаментальним для опису функціональної придатності технологіч-

них систем є поняття технічного стану. У кожний момент часу технічний 

стан визначається відповідністю параметрів технологічної системи чи її еле-

мента вимогам нормативно-технічної документації (НТД) та конструкторсь-

кої документації (КД). 

Працездатний стан технологічної системи визначається як її здатність 

забезпечувати довготривалий випуск виробів необхідної якості із заданими 

продуктивністю та вартісними обмеженнями. За нормативними документами 

такий стан технологічної системи визначається як такий, при якому парамет-

ри та (чи) показники якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартіс-

них витрат на виготовлення продукції відповідають вимогам, встановленим у 

нормативно-технічній та (чи) конструкторській і технологічній документації. 

 Непрацездатний стан технологічної системи настає, коли значення 

хоча б одного з параметрів не відповідає вимогам, тобто розрізняються: не-

працездатний стан за параметрами продукції; непрацездатний стан за проду-

ктивністю; непрацездатний стан за витратами. 

Непрацездатний стан технологічної системи за параметрами про-

дукції – стан технологічної системи, за якого значення принаймні одного па-

раметра і показника якості виготовлюваної продукції не відповідає вимогам, 

які встановлені в нормативно-технічній і  конструкторській та технологічній 

документації.  

Непрацездатний стан технологічної системи за продуктивністю – 

стан технологічної системи, за якого значення принаймні одного параметра 

продуктивності технологічної системи не відповідає вимогам, які встановлені 

в нормативно-технічній і конструкторській та технологічній документації. До 

параметрів продуктивності відносяться: номінальна та циклова продуктив-

ність, час виготовлення однієї штуки продукції тощо.  

Непрацездатний стан технологічної системи за витратами – стан 

технологічної системи, за якого значення принаймні одного параметра мате-

ріальних і  вартісних витрат не відповідає вимогам, які встановлені в техніч-

ній документації. До параметрів матеріальних і вартісних витрат відносять: 

витрати сировини, матеріалів, енергії, інструментів, вартість технічного об-

слуговування та ремонту тощо. 

 



Історична ретроспектива розвитку технологічних систем свідчить, що 

їх ефективність зростає пропорційно до відпрацьованості технології, що пок-

ладена в основу їх конструкції. Тому функціональне проектування технологі-

чної системи є визначальним етапом забезпечення її ефективності. На цьому 

етапі значну роль відіграють математичні моделі, які зв’язують показники 

ефективності технологічної системи з її параметрами. 

Різноманітність технологічних процесів та операцій, що реалізуються 

технологічними системами, вимагає застосування широкого спектра матема-

тичних методів для моделювання.  

Технологічна система, яка на одну й ту ж вхідну дію завжди відповіда-

тиме однаковою реакцією, називається детермінованою, якщо ж реакція буде 

різна—то це не детермінована стохастична технологічна система. Коли про-

цеси, що відбуваються в технологічній системі, з часом не змінюються, то 

таку систему називають стаціонарною, якщо ж ці процеси із часом зміню-

ються, то це динамічна система. За виглядом залежностей, що описують про-

цеси, які відбуваються в технологічній системі, розрізняють лінійну та не-

лінійну системи. Різноманітність технологічних систем і процесів, що в них 

відбуваються, не дає змоги сформулювати конкретні рекомендації щодо ви-

бору методу побудови математичної моделі технологічної системи і залиша-

ють простір для творчої роботи та пошуку. 

Математичні моделі технологічних систем являють собою, по суті, 

опис взаємозв’язку характеристик технологічної системи з її параметрами у 

вигляді формул, графіків, таблиць, придатних для використання під час про-

ектування. Загальним шляхом побудови моделей складних об’єктів, до яких 

належать навіть найпростіші технологічні системи, є поділ об’єкта на прості 

ланки, для кожної з яких легко побудувати модель. Об’єднавши описи моде-

лей окремих ланок, отримують залежності, що описують функціонування те-

хнологічної системи вищого ступеня складності. 

Методика теоретичного аналізу полягає у знаходженні у складному 

об’єкті простих елементів та зв’язків між ними, їх вивчення та опис за допо-

могою математичних моделей, а також їх з’єднання в модель складного 

об’єкта. 

Такий підхід до аналізу складних задач загальновідомий. Ще в се-

редньовіччі застосовували декомпозицію складних задач на окремі простіші 

елементи, вивчали кожну з них. Р. Декарт у праці ―Розмірковування над ме-

тодом‖ пише: ―Розділіть кожну задачу на стільки частин, на скільки зможете 

і на скільки це потрібно вам, щоб її було легко розв’язати‖. Таке розділення 

дає змогу спростити об’єкт аналізу. Однак математик Г. Лейбніц, автор ком-

бінаторики, зазначав, що правило Декарта малоефективне, оскільки мистецт-

во розділення залишається поза тлумаченням. Розділивши задачу на невідпо-

відні частини, недосвідчений дослідник може тільки додати собі труднощів. 

Оскільки кожен складний об’єкт дослідження може бути розділений рі-

зними способами, то ця обставина стає вирішальною під час теоретичного 

аналізу. Кількість виділених різнотипних елементів повинна бути най-

меншою, самі ці елементи повинні легко формалізуватися і описуватися про-



стими математичними моделями. Тоді виділень елементи являтимуть собою 

цеглини, з яких побудується модель складного об’єкта. 

Багато прикладів такого підходу в теоретичній фізиці, де опис та моде-

лювання складних фізичних явищ здійснюються із використанням елемента-

рних моделей, отриманих шляхом ідеалізації та формалізації фізичних по-

нять. Наприклад, відкриття електрона, як основного елемента опису електри-

чних явищ, дало змогу створити теорію електрики, яка пояснювала з єдиних 

позицій такі явища, як електризація тіл під час тертя, блискавка, електричний 

струм у металах, електроліз. 

При проведенні теоретичного аналізу об’єкт ділиться на скінченне чис-

ло підсистем, а ті, своєю чергою, діляться на дрібніші аж до моменту, коли 

стануть достатньо простими для вивчення та математичного опису. Вони і 

будуть елементами опису складного об’єкта. Оскільки складний об’єкт ді-

литься зі збереженням зв’язків між виділеними елементами, то математична 

модель складного об’єкта складатиметься із  математичних моделей елемен-

тів і математичних моделей зв’язків між ними. 

 

3.5 Надійність роботи оператора технологічної системи 

Надійність технологічних машин і обладнання  є важливою властивіс-

тю, яка визначає якість тих технологічних операцій, для яких ці машини при-

значені. Зростання кількості технічних і технологічних відмов призводить до 

зниження надійності систем.  

Часто це виникає у зв’язку з порушенням узгодженості між окремими 

складовими системи «людина-машина-середовище». Машини керуються і 

обслуговуються людиною-оператором і тому оператор розглядається, як ва-

жлива компонента, від якої залежить надійність всієї системи «ЛМС». 

Сучасне виробництво характеризується вимогливістю як до обладнання 

і технологій, так і до людини, яка є елементом системи «ЛМС». Але людина 

не просто елемент системи – це найважливіший елемент.  

Однак можливості людини, особливо психофізіологічні, з кожним ро-

ком погіршуються. Тобто виникає чітка негативна тенденція яка визначає 

кризу між технологічними процесами і обладнанням, які удосконалюються з 

кожним роком, та психофізіологічними і фізичними можливостями людини, 

яка є учасником процесу праці. Негативна тенденція з погіршенням можли-

востей людини визначає кількість нещасних випадків на виробництві. Пси-

хофізіологічні особливості кожної людини індивідуальні і це повинні врахо-

вувати керівники  виробництв різних рівнів. Оптимізація  процесу праці це 

складна комплексна задача, яку вирішувати допомагає ергономіка. За її до-

помогою можна оптимізувати умови і процес праці, а також удосконалення 

професійної майстерності. 

Ефективність функціонування системи «ЛМС» залежить від ефекти-

вності роботи як технічних ланок, так і людини (оператора), яка оцінюється 

за показниками надійності й ергономічності, а також ризику виникнення не-

безпечних ситуацій. 



Надійна робота системи «ЛМС» у цілому залежить від надійної робо-

ти обладнання (машини) і надійної роботи людини (оператора). 

Така складова, як «оператор», є центральною ланкою в забезпеченні 

працездатності системи «ЛМС». Саме людина в технологічній системі вико-

нує трудову діяльність щодо безпосередньої зміни і визначення стану пред-

метів виробництва, технічного обслуговування чи ремонту засобів технологі-

чного оснащення. Техніка керується і обслуговується людиною-оператором, 

а тому вона розглядається, як одна з важливих ланок, від надійності якої за-

лежить надійність складної системи «ЛМС». 

Надійність оператора визначається як імовірність якісного виконання 

роботи або поставленого завдання протягом установленого терміну при зада-

них умовах. 

Надійність діяльності людини у системі «ЛМС» визначається надій-

ністю її організму: надійністю виконання людиною функцій з керування тех-

нічними засобами і їх обслуговування. Тому надійність оператора зазвичай 

подають у вигляді структурної і функціональної надійності. 

Структурна надійність - властивість людини зберігати працездатність 

протягом визначеного часу у певних умовах. 

Функціональна надійність - властивість людини виконувати визначе-

ні функції відповідно до завдання у той самий термін і за тих самих умов. 

На безпечність функціонування системи «ЛМС» найбільше впливає  

функціональна надійність. Тому надійність оператора характеризується пока-

зниками безпомилковості, готовності, відновлюваності, своєчасності. 

Як і для технічних засобів, основним показником безпомилковості ро-

боти є імовірність безпомилкової роботи. Ця імовірність розраховується як 

на рівні окремої операції, так і рівні всього завдання (алгоритму) в цілому. На 

рівні окремої операції основними критеріями є вірогідність безпомилкового 

виконання операції, а для типових операцій, що найчастіше повторюються, – 

інтенсивність помилок (відмов).  

Помилку оператора розуміють як неправильне виконання або невико-

нання оператором відповідних дій. Це може бути причиною пошкодження 

обладнання чи порушення нормального перебігу запланованої операції.  

Всі помилки оператора поділяють на закономірні і випадкові. До зако-

номірних належать ті помилки, причини яких можуть бути виявлені, проана-

лізовані і ліквідовані. Причини випадкових помилок невідомі, вони мають 

стохастичний характер. 

За природою виникнення розрізняють три види помилок оператора: 

 сенсорні,  пов’язані з невірним сприйняттям інформації що може за-

лежить від емоційного стану людини, або її втоми; 

 логічні (помилки у прийняті рішення), пов’язані з браком інформації, 

відсутністю досвіту, дефіцитом часу та станом людини; 

 моторні, пов’язані з виконанням керуючих дій, обмеженістю часу, 

неоптимальною енергетичною сумісністю (тобто узгодження органів 

управління «машини» з можливостями людини відносно прикладе-

них зусиль). 



Отже, оператор є джерелом суттєвої небезпеки, оскільки виконує в сис-

темі основну функцію. 

Надійність оператора залежить від багатьох факторів об’єктивного і 

суб’єктивного характеру. 

 Суб’єктивні фактори залежать від стану оператора, його індивідуа-

льних властивостей, морально–психологічних якостей, медико-біологічних 

показників, а також рівня підготовки до цього виду діяльності. Вони мають 

враховуватися під час організації діяльності оператора, що забезпечить без-

пеку функціонування системи «ЛМС». 

Індивідуальні особливості оператора визначаються загальним станом 

його здоров’я, станом нервової системи, психофізіологічними властивостями. 

Від індивідуальних особливостей людини залежить здатність людини до на-

вчання й тренування. Вони є підґрунтям професійного відбору. 

Індивідуальні особливості оператора визначають на підставі: 

–  безпомилковості; 

–  працездатності; 

–  витривалості  й готовності до екстреної роботи; 

–  стійкості до перешкод; 

–  емоційної стійкості; 

–  відновлення працездатності під час відпочинку;  

–  багатоваріантності способів і прийомів роботи; 

–  гнучкості й здатності своєчасно змінювати стратегію дій; 

–  швидкості прийняття  і виконання рішення та ін. 

Значне місце серед психічних процесів, що впливають на якість роботи 

оператора, займає увага. Вона характеризується появою вибіркової готовнос-

ті мозку до відповідних реакцій на певні сигнали. При цьому відбувається 

підвищення чутливості аналізаторів та зменшення латентного періоду до очі-

куваних сигналів, підвищення готовності виконавчого апарату для цих сиг-

налів. Від уваги залежить рівень налаштованості людини до сприймання і 

переробки інформації. Надійність оператора залежить від фактора розподілу і 

переведення уваги. 

Об’єктивні фактори поділяються на дві групи: ергономічні та середо-

вища. До факторів середовища належать фактори умов праці й фактори тру-

дового процесу. 

На умови праці  впливає сукупність факторів виробничого середовища. 

Несприятливі умови праці негативно впливають на здоров’я і працездатність 

людини. Регламентують умови праці санітарні норми. 

Особливості трудового процесу визначають психофізіологічні фактори. 

До них належать важкість і напруженість праці.  

Важкість праці є кількісною характеристикою фізичної праці. 

Напруженість – кількісна характеристика розумової праці.  

Ергономічні фактори надійності оператора включають гігієнічні, ан-

тропометричні, фізіологічні, психофізіологічні, психологічні фактори. Ерго-

номічні фактори показують сумісність людини і інших елементів в системі 

«ЛМС».  



Види сумісності оператора з іншими елементами системи: 

Існує 5 видів сумісності людини з іншими елементами системи: інфор-

маційна, біофізична, енергетична, просторово-антропометрична і техніко-

естетична. 

Інформаційна сумісність має на увазі створення такої інформаційної 

взаємодії між «людиною», «машиною» і «середовищем», при якій відобра-

жаються всі потрібні стани «машини» і «середовища», безпомилково прий-

мається і обробляється інформація немає перевантаження уваги і пам'яті.  

Біофізична сумісність має на увазі створення такого «середовища», 

при якому забезпечується нормальний фізіологічний стан «людини» і, при 

необхідності, його нормальна працездатність. 

Енергетична сумісність має на увазі узгодження органів управління 

«машини» з можливостями «людини» відносно прикладених зусиль, затрачу-

ваної потужності, швидкості і точності рухів окремих ділянок тіла людини. 

Просторово-антропометрична сумісність має на увазі обрахування 

розмірів тіла людини, можливості обзору, просторового положення людини в 

процесі його діяльності. 

Техніко-естетична сумісність має на увазі забезпечення задоволення 

«людини» від спілкування з «машиною» в процесі праці.  

Дослідження впливу об’єктивних факторів на людину в системі «ЛМС» 

є метою створення для працівника оптимальних умов праці, що підвищує на-

дійність його роботи. 

Для дослідження надійності роботи людини потрібно виділити декілька 

головних типів систем, в яких головну роль виконує людина-оператор. 

Всі системі, що експлуатуються, можуть бути в трьох основних режи-

мах: «очікування» (система не функціонує), «підготовки» (підготовка до ро-

боти) та «функціонування». 

Є типи систем для яких притаманне всі три стана або системи, які ма-

ють один або два з вказаних.   

Надійність роботи людини-оператора розглядається в системі яка пра-

цює в трьох режимах, оператор усуває відмови у всіх режимах, завжди готов 

до роботи, активно працює, але може припускатися помилок в управлінні, 

тобто при безвідмовності системи виникають відхилення  від заданої програ-

ми дій. Вірогідність правильного виконання завдання буде залежати як від 

безвідмовної роботи обладнання так і від помилок оператора і від можливості 

їх усунення. 

Вірогідність правильного та своєчасного виконання завдання можна 

розрахувати за формулою 
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де: P5 – вірогідність правильного виконання програми; 



      P4 – вірогідність безвідмовної роботи системи 4 типу (система пра-

цює в трьох режимах, оператор усуває відмови у всіх режимах, завжди готов 

до роботи, але не виконує управлінських дій). Розраховується за формулою: 
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     '

срS – вірогідність безпомилкової роботи оператора в режимі функці-

онування; 

     '

срR – вірогідність відсутності помилки;  

    '1 рR –  вірогідність виникнення помилки; 

    '

срV  –     вірогідність виправлення помилки.  

Критерії оцінки діяльності оператора 

Одним з основних понять, що характеризують керування в системі 

«ЛМС», є цикл регулювання, під яким розуміється проміжок часу від момен-

ту зміни стану керованого об'єкта до моменту повернення його в новий (не-

обхідний) стан. 

Людина, як ланка «ЛМС», характеризується швидкодією, надійністю, 

точністю роботи, напруженістю своєї діяльності. 

Показник швидкодії – це час розв’язання задачі, тобто час від момен-

ту реагування оператора на сигнал, що надійшов, до моменту закінчення ке-

руючих впливів. 

Надійність діяльності оператора характеризується звичайно ймовірніс-

тю правильного рішення. 

Важлива характеристика діяльності оператора – точність його роботи. 

Надійність і точність являють собою різні характеристики, що оцінюють різ-

ні сторони діяльності оператора.  

Під точністю роботи оператора варто розуміти ступінь відхилення де-

якого параметра, який вимірюється, установлюється чи регулюється опера-

тором, від свого дійсного, заданого чи номінального значення.  

Кількісно точність роботи оператора оцінюється величиною похибки, з 

якою оператор вимірює, встановлює чи регулює даний параметр. Поняття 

похибки і помилки не тотожні між собою. Доти, доки похибка не виходить за 

припустимі межі, вона не є помилкою в роботі оператора, і тільки в протиле-

жному випадку її варто вважати помилкою і враховувати при оцінці надійно-

сті. 

У роботі оператора варто розрізняти постійну і перемінну похибки. Бо-

ротьба з постійними похибками не викликає особливих труднощів. Її вплив 

можна нейтралізувати відповідним калібруванням, застосуванням методів 

компенсації, усуненням причин, що викликають похибку. Боротьба з пере-

мінними похибками являє собою складнішу задачу. Основним способом тут є 

підвищення стабільності діяльності оператора і роботи машин. 

Специфічною характеристикою оператора, що не має аналогів для ма-

шинних ланок, є напруженість його діяльності, яка може бути двох видів – 

емоційна й операційна. 



Причиною операційної напруженості є інформаційне перевантаження, 

тому ступінь цієї напруженості доцільно оцінювати загальною імовірністю 

виникнення перевантаження, а також імовірностями перевантаження за ра-

хунок кожного з факторів окремо. 

 

 


