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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним із шляхів вирішення триєдиного завдання ергономіки - забезпечення високої ефективності праці людини, її безпеки та комфорту - є створення психофізіологічного забезпечення працездатності людини, насамперед оператора ергатичної системи, який дедалі частіше й вагоміше впливає на всі аспекти життя людства. Макроергономічний підхід передбачає системне вирішення питань аналізу певного виду діяльності, проектування її оптимальних умов, відбір та пристосування людини до цієї діяльності, вирішення технічних та організаційних питань забезпечення ефективної та безпечної праці. У той же час, узагальнюючи відомі офіційні дані, можна прийти до висновку: економічні й соціальні втрати авіаційних, транспортних, енергетичних, хімічних та нафтохімічних компаній  зумовлені тим, що від 50 до 80% всіх аварій та порушень технологічного режиму трапляються з вини оперативного персоналу. Високоточні оцінка й прогноз працездатності оператора є необхідною складовою управління ефективністю та надійністю всієї ергатичної системи. Тому значні зусилля (наукові, фінансові, ресурсні) витрачаються  на підвищення працездатності людини-оператора на корпоративному (окремі компанії, їх регіональні об’єднання), державному й міждержавному (МАГАТЕ, програми Європейського Союзу, НАТО тощо) рівнях. 
Однак слід визнати, що  незважаючи на істотне удосконалення методів і засобів професійної підготовки операторів, впровадження різних типів тренажерів і посилення контролю спеціальних знань та стану здоров’я експлуатаційного персоналу підвищення надійності операторської діяльності залишається невирішеною проблемою. Аналіз аварій на блочних ТЕС України показав, що однією з головних причин їх виникнення (35%) є невідповідність психофізіологічних можливостей операторів професійним вимогам. У зв’язку  з цим особливого значення набуває розробка ефективних психофізіологічних методів прогнозування успішності освоєння та реалізації професійної діяльності операторів. 
Роботи з психофізіологічного (ПФ) і медичного забезпечення професійної працездатності операторів ведуться в декількох напрямах, на кожному з яких відбір і збереження інформації про людину має свої особливості й вади: професійний добір, професійна підготовка,  періодичний та поточний  контроль. При цьому, точність прогнозу працездатності оператора залишається або недостатньою з огляду на потреби практики, або взагалі не оцінюється, що не дозволяє забезпечити допуск до роботи тільки операторів з високою ефективністю та надійністю праці. 
 Таким чином, існує протиріччя – практика вимагає точного й надійного прогнозу працездатності оператора з метою управління ефективністю ергатичної системи, а існуючі підходи до вибору показників і методів прогнозування не забезпечують необхідну точність через відсутність концепції та обґрунтованого підходу до вибору й оцінки найбільш інформативних психофізіологічних показників працездатності оператора. Реалізація такої концепції є одним з можливих шляхів підвищення надійності людської ланки ергатичних систем, інструментом підтримки оптимального рівня нервового напруження людини та запобігання, як наслідок, несприятливим змінам здоров’я.
Зв'язок з науковими програмами, планами й темами. Робота виконана в науково-дослідному відділі психофізіології військової праці НДІ проблем військової медицини ЗСУ (у межах НДР «Рекрут» та „Синдром-3”), а також в рамках досліджень у відділі ергономіки Національного інституту дизайну (НДР №1144 "Разработка автоматизированной системы психофизиологического контроля (первичный профотбор) оперативного персонала ГЕС" та №1146 „Разработка автоматизированной системы психофизиололгического контроля (предсменный контроль) оперативного персонала ГЕС”, №3 „Разработка системы оценки темпов старения персонала Змиевской ГРЭС”, №27 „Психофизиологическое оценивание состояния оператора”, Харківського інституту льотчиків, університету м.Гронінген (Нідерланди) “Зміни психофізіологічного стану під час виконання експериментальних задач”, при підтримці гранту НАСА NN-28 „Комп'ютерна оцінка настрою та виконання діяльності”.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності функціонування ергатичних систем на основі застосування систем прогнозування професійної працездатності оператора, які забезпечують високу точність та надійність прогнозу.
Мета досягалася вирішенням таких завдань:
 Провести аналіз існуючих систем прогнозу працездатності операторів, визначити можливості й обмеження підходів, що при цьому застосовуються.
	Розробити методичний апарат аналізу психофізіологічної відповідності оператора ергатичної системи вимогам праці на етапах професійного відбору, періодичного та оперативного контролю.
Розробити методологічну основу надійної психофізіологічної оцінки та прогнозування працездатності операторів у лабораторних і виробничих умовах.
Визначити найбільш інформативні психофізіологічні показники когнітивної діяльності на всіх етапах професійної діяльності оператора.
Розробити методику побудови оптимальних моделей працездатності оператора і провести аналіз їх стійкості та надійності.
Розробити принципи синтезу систем високоточного прогнозу працездатності операторів на різних стадіях їх професійної біографії.
Провести аналіз ефективності розроблених систем.
Об’єкт дослідження: працездатність оператора.
Предмет дослідження: методи, моделі та системи оцінки і прогнозування працездатності оператора-спостерігача.
Методи дослідження. Системний аналіз, моделювання операторської праці шляхом виконання когнітивних тестів різної складності; психофізіологічні дослідження працездатності операторів у лабораторних та промислових умовах з реєстрацією показників якості виконання тестових завдань та показників фізіологічної «ціни» діяльності; біоритмологія; експертні оцінки професіональної придатності; для аналізу отриманих даних використовували періодограмний, спектральний, факторний, дискримінантний, кореляційно-регресійні методи математичної статистики, а також методи теорії біфуркацій; статистичне моделювання на основі застосування покрокового регресійного аналізу. Комп’ютерну обробку експериментальних даних виконували з використанням пакетів STATISTICA 5.0 та STATGRAPHICS 7.0.  
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
1) набула подальшого розвитку теорія функціональних систем (діяльності) шляхом: а) розширення уявлення про психофізіологічний механізм формування  професійної діяльності в циклі „акцептор дії – програма дії - реалізована миттєва працездатність – аферентний синтез” за рахунок розмежування енергоінформаційного забезпечення функціонування організму людини на окремі енергетичний та інформаційний контури, а також замикання інформаційного контуру назовні організму завдяки об’єкту діяльності, чим забезпечується безперервність циркуляції інформації в контурі та існування концептуальної моделі діяльності оператора, б) використання часової структури діяльності оператора як критерію сталості функціональної системи діяльності та адаптованості оператора до конкретної діяльності;
2) набула подальшого розвитку методологія побудови систем оцінки і прогнозування функціонального стану і працездатності людини-оператора шляхом використання динаміки психофізіологічних показників;
3) вперше розроблені принципи проектування систем оцінки та прогнозування розумової працездатності для етапів профвідбору, періодичного та щоденного контролю; 
4) вперше розроблені критерії та методи побудови й використання адаптивних психодинамічних  моделей працездатності людини-оператора;
5) набули подальшого розвитку уявлення про критерії вибору і показана висока інформативність показників часової структури швидкості перероблення інформації людиною по відношенню до ряду параметрів фізіологічного забезпечення розумової праці та параметрів зовнішнього середовища;
6) вперше досліджені надійність та стійкість математичних моделей зв’язку показників надійності перероблення інформації з фізіологічними параметрами і параметрами діяльності;
7) вперше розроблено методологію синтезу систем психофізіологічного прогнозування працездатності оператора, які забезпечують високий рівень надійності та точності прогнозу на рівні, в середньому,  95% на всіх етапах контролю функціонального стану і працездатності оператора на основі урахування психофізіологічних особливостей динаміки переробки інформації людиною.
Практичне значення одержаних результатів: 
1) розроблені критерії та алгоритм визначення інформативних психодинамічних показників фізіологічного стану людини-оператора (ЛО);
2) обґрунтовані види й параметри тестових психологічних завдань, характеристики їх виконання, що включаються до психофізіологічних моделей діяльності ЛО;
3) визначені параметри оптимальних моделей прогнозу працездатності;
4) розроблено методичне забезпечення створення комп’ютерних систем оцінки та прогнозування професійної працездатності оператора;
5) розроблено інформаційну технологію оцінки і прогнозування працездатності оператора;
6) розроблені практично діючі системи контролю працездатності ЛО, визначені умови та межі їх надійності в реальних виробничих випробуваннях;
7) експериментально доведена точність прогнозування на основі систем - 90% для щоденного контролю і  95% для професійного відбору.
Основні положення дисертації впроваджені: на 6 підприємствах Міненерго Росії (Саяно-Шушенсьа ГЕС, Майська ГЕС, Красноярська ГЕС, ПЕО "Красноярськенерго", Курейська ГЕС, Каскад Таймирських ГЕС) та 1 підприємстві України (Зміївська ТЕС); у Харківському інституту льотчиків; в навчальному процесі студентів-старшокурсників та аспірантів і в наукових дослідженнях в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 3 стандартах ДСТУ; методичних рекомендаціях МОЗ України; серії лекцій НАТО HFM Panel Lecture Series 234 on Operator Functional State Assessment; лекцій Courses for students and post-graduate students with general title “Human Factors/ Ergonomics, Occupational Safety and Information Environment in Modern Society”  у Варшавському технологічному університеті (Польща).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що виносяться на захист, отримані особисто автором. В експериментальних дослідженнях автором виконані: розробка структури експериментів; розробка програмного забезпечення пред’явлення тестів (окремі модулі написані Ю.В. Четвернею), експрес-обробки даних, СУБД, аналізу отриманих експериментальних даних; реєстрація фізіологічних показників діяльності - в лабораторних дослідженнях спільно з О.В. Найденко, Г.В. Коробейниковим, О.А. Поляковим, Г.В. Мігаль, Т.Є. Краснопольською, І.А. Лук’янчуком, В.І. Опанасенко, С.В. Нестеровською, С.Б. Поліщук, у промислових дослідженнях спільно з О.В. Герасимовим, Г.В. Коробейниковим і О.А. Поляковим. 
У статтях, які написані в співавторстві, доробок автора складають: [1] – розділ „Людський чинник”, [6-7] – організаційні та технічні аспекти побудови комп’ютерних систем, а також аналіз даних; [8] – принципи побудови систем та їх програмна реалізація; [10-14, 24] – методологічні та методичні аспекти побудови і використання систем прогнозування працездатності оператора; [26] – методологія використання динамічних складових психофізіологічного забезпечення когнітивної діяльності; [28] – методичні аспекти побудови комп’ютерних систем профвідбору; [32] – визначення структури експерименту, аналіз отриманих даних; [33] – структура та алгоритм функціонування системи; [35] – аналіз та моделі динаміки працездатності оператора, методичний підхід.
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідались та обговорювались на таких наукових конференціях та з’їздах: 
міжнародних – Ergonomics in Russia, the other independent States, and around the World: Past, Present and Future (1993, С.-Петербург, Росія), III міжнародний симпозиум "Системно-антисистемна регуляція в живій та неживій природі (1993, Київ), 3-річних конгресах Міжнародної ергономічної асоціації в 1994 (Торонто, Канада), 1997 (Тампере, Фінляндія), 2000 (Сан-Дієго, США), 2003 (Сеул, Корея), 2006 (Маастріхт, Нідерланди); “Эргономика на автомобильном транспорте” (1997, Харків), 1-й міжнародній конференції „Psychophysiology in Ergonomics” (1996, Вупперталь, Німеччина), Advances in Occupational Ergonomics and Safety I (1996, Цюріх, Швейцарія), International Conference on Occupational Health (1996, Стокгольм, Швеція), 26th International Congress of Psychology (1996, Монреаль, Канада), Environmental, Occupational Health and Safety in Agriculture on the Boundary of Two Millennia (1998, Київ),  The Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management ODAM-VI (1998, Гаага, Нідерланди), International Conference on TQM and Human Factors (1999, Стокгольм, Швеція), International Conference Human-Computer Interaction: Ergonomics and User Interface (1999, Мюнхен, Німеччина), VIIth European Congress of Psychology (2001, Лондон, Великобританія), 8th European Congress of Psychology (2003, Вена, Австрія), Seventh International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management (2003, Аахен, Німеччина), 50 Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (2004, Цюріх, Швейцарія), 2nd International Ergonomics Conference "Men-Science-Environment" (2004, Карпач, Польща), International conference on computer-aided ergonomics and safety (2005, Кошице, Словакія), International Conference “Ergonomics for  Disabled in Changing Environment and Rehabilitation” (2005, Лодзь, Польща); Міжнародных конференціях «Психология и эргономика: единство теории и практики» (2003, 2005, Тверь, Росія); 
конференціях СРСР і України - Методология измерений (1991, Ленінград); Интеграция АСУТП и тренажерных устройств (1991, 1993, Українка), Индивидуальные психофизиологические особенности человека и профессиональная деятельность (1991, Черкаси),  Актуальные вопросы гигиены и экологии транспорта (1992, Іллічивськ), IX Украинская конференция по бионике (1992, Івано-Франківськ), МЕТАГИГИЕНА-93 (1993, Київ), Компьютерная техника и программное обеспечение в медицине (1993, Дніпропетровськ), Актуальные проблемы медицины транспорта (1993, Одеса), Медицинские информационные системы (1993, Таганрог), Проблемы автоматизированного моделирования в электронике (1994, Київ), Проблемы обучения и тренажа персонала в энергетике (1996, Київ), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з охорони праці (1997, Київ), Научно-практические семинары „Транспорт+логистика’98” (1998, Київ), Безпека життя та діяльності людини – освіта, наука, практика (2003, 2004, 2005, Київ).  
Публікації за темою дисертації. Основні результати дослідження опубліковані в 39 наукових роботах, з них 14 статей у виданнях, що входять до переліку ВАК України, 1 монографія, 11 статей у міжнародних наукових журналах і збірниках та енциклопедії, 3 статті у відомчих журналах, 13 статей у матеріалах Міжнародних наукових конференцій.
Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та 2 додатків. Основна частина роботи викладена на 247 сторінках, включає 48 рисунків, 19 таблиць. Список використаних джерел містить 428 найменувань. 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі дається загальна характеристика роботи, обґрунтована актуальність теми, визначені об’єкт і предмет дослідження, сформульовані мета і завдання дослідження, визначені новизна й практична значущість одержаних результатів, особистий внесок автора, а також наведені дані щодо апробації результатів.
У першому розділі  поставлене й вирішене завдання проведення аналізу існуючих систем прогнозу працездатності операторів, визначені можливості та обмеження підходів, що застосовуються, встановлені й обґрунтовані актуальні ергономічні аспекти працездатності операторів технологічних процесів, значення прогнозування для ефективного управління працездатністю оператора. Проаналізовано фактори успішності взаємодії людини з технікою та формування здатностей до операторської праці (ОП), розглянуто конфлікт як фактор діяльності оператора, який має щонайменше три аспекти – зовнішній, інформаційний та фізіологічний, співвідношення між якими суттєво впливають на структуру помилкових дій людини. На підставі аналізу опублікованих даних встановлено, що в структурі причин помилок людини-оператора найбільше значення має психофізіологічна невідповідність особи вимогам професії, яка заважає  оператору реалізувати найкращим чином свої професійні знання та уміння.
Показано, що основною категорією операторської праці є діяльність, теорія якої базується на роботах Л.С.Виготського і А.Н.Леонтьєва. Проте відзначена обмеженість діяльнісного підходу  через неврахування механізмів забезпечення діяльності, оскільки діяльність зводиться до вольової поведінки людини і використовуються тільки мотиваційно-діяльнісні результати, а помилки людини розглядаються з позицій мотиву, кваліфікації, освіти, тренованості, відхилення від соціальних норм тощо. У той же час аналіз та дослідження операторської праці доцільно проводити в ергономічному аспекті як найбільш повному, системному, з урахуванням типових ознак систем керування, в яких діє конкретний оператор. Суттєве значення для формування професійного рівня оператора мають спеціальні здібності людини, механізми формування яких розвинуті в роботах Б.Ф. Ломова, Н.П. Бехтерєвої, В.Н. Мясищева, Ю.П. Пономаренко та ін.
Відмічено, що найбільш продуктивним підходом до аналізу механізмів діяльності є теорія функціональних систем П.К. Анохіна, розвинута в подальшому К.В. Судаковим, Н.П. Бехтєрєвою і О.О.Навакатікяном, який запропонував концепцію функціональної системи діяльності (ФСД), що дозволяє зв’язати в одній моделі стан фізіологічних систем, безпосередньо виконуючих трудову діяльність, умови виробничого середовища і мету діяльності. Функціональні структури або системи діяльності мають динамічний характер, основою і причиною якого є утворення і активність компонент у функціональних структурах, які мають різнонаправлену дію, тобто формують протиріччя (конфлікт). З урахуванням сучасного розвитку функціонально-структурних уявлень визначені такі протиріччя: між образом ситуації та прийнятим рішенням, між образом дії та програмою дій, між програмою дій та її реалізацією, а найбільш критичними протиріччями стають конфлікти між результатом діяльності та фізіологічною „вартістю” його отримання, між використаними психофізіологічними ресурсами та їх оптимальними потребами для здійснення діяльності, що в результаті впливає на „резерв здоров’я” людини та її працездатність. Вирішення протиріччя відбувається згідно з принципом необхідного руйнування старого детермінізму, запропонованого Ю.Г.Антомоновим.
З проаналізованих даних зроблено висновок, що діяльність людини супроводжується формуванням функціональних систем, що являють собою активовані домінантні структури мозку, які відповідають активності тих чи інших систем організму і є достатньо сталими для конкретного відомого людині виду діяльності. У цьому контексті проаналізовано категорії "працездатність" оператора (ПО) і „функціональний стан” (ФС), класифікації останнього. Визначається, що найбільш наближеним до практичного застосування є запропоновані G.R.J.Hockey три рівня ФС – фоновий, базовий та операційний. Останній підхід відбиває виникнення того чи іншого ФС під час виконання конкретної специфічної діяльності, але не враховує в явному вигляді індивідуальні особливості формування ФС оператора як результату взаємодії здібностей та професіональної адаптації людини.
Проведено аналіз методів оцінки функціонального стану й працездатності оператора. Відмічено, що визнані та застосовувані методи, що базуються на суб’єктивних тестах і реєстрації фізіологічних параметрів діяльності, можуть бути достатньо точними для опису поточного стану, але мають низьку інформативність з точки зору прогнозу поточної працездатності людини, а E.Hollnagel вважає за недоцільне прогнозування надійності в принципі через низьку ймовірність успішності прогнозів. 
Прогнозування загальної працездатності (принципової здатності індивідуума до освоєння професії та ефективної праці) за різними методиками дає широкий спектр можливостей використання, але як теоретично максимальний рівень вважається точність прогнозу 70-80%. Інакше кажучи, за мінімальний рівень помилки прогнозу пропонується прийняти 20-30%. Проведено аналіз математичних моделей і методів обробки даних у процесі оцінки та прогнозування працездатності оператора. Визначено, що традиційно використовуваним апаратом побудови моделей прогнозу є регресійні моделі, що включають психофізіологічні показники в якості незалежних змінних.
У системах управління надійністю ергатичних систем за рахунок підвищення надійності людської ланки можна виділити чотири головних функції, що характеризують "управління": оцінка змін, що відбуваються в середовищі і в системі, яка управляється; прийняття рішення; формування і передача сигналів ефекторам, які управляють; прийом даних про успішність виконаних дій, співставлення результатів з попередньою метою і завданнями. Реалізація функцій управління залежить від характеристик елементів систем управління. Об'єктом управління є надійність оператора, що визначається перш за все його функціональним станом. У такому контексті під синтезом системи розуміється направлений розрахунок, який має за кінцеву мету знаходження: 1) раціональної структури системи, 2) встановлення оптимальних величин параметрів окремих ланок. Синтез систем прогнозування стану людини-оператора полягає у: визначенні характеристик системи з урахуванням специфіки контролю; формалізації опису характеристик людини на основі виявлення інформативних показників функціонального стану; вибору раціональної структури системи; дослідження моделей прогнозування ПО. 
За результатами аналізу можливостей та обмежень існуючих підходів до прогнозування працездатності оператора сформульовано постановку завдання дослідження:
Існує множина психофізіологічних параметрів людини-оператора P, які зв’язані з формуванням та реалізацією його працездатності. Параметрами професійної діяльності оператора D є множина його професійно важливих якостей, параметри професійного старіння і поточної працездатності.  Задача синтезу системи психофізіологічного прогнозування працездатності оператора є задачею оптимального відображення P на D, що забезпечує максимальну якість функціонування СЛТС Q за умови вартості системи C, яка не перевищує припустимий рівень Cпр: [ pP] m [D* D], де m – операція оптимального відображення елементів P на елементи множини D; D* - оптимальний набір параметрів професійної діяльності;
D0 = arg  max Q(D) при C ≤ Cпр.
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Практичне вирішення сформульованої задачі зводиться до поетапного вирішення взаємозв’язаних задач вибору оптимальних параметрів оператора на етапах професійного відбору, періодичного контролю та поточного (оперативного) контролю працездатності оператора з побудовою оптимальних моделей оцінки й прогнозу ПО за критеріями сталості, надійності та точності моделей.
У другому розділі вирішено завдання розробки методичного апарату аналізу психофізіологічної відповідності оператора ергатичної системи вимогам праці на етапах професійного відбору, періодичного й оперативного контролю. Наводиться опис методики, яка застосована в дослідженні й визначається завданнями, поставленими для досягнення мети дисертаційної роботи, і включає: теоретичні дослідження систем формування працездатності оператора як систем управління; психофізіологічні лабораторні дослідження; виробничі дослідження; математичні методи обробки експериментальних даних та статистичного моделювання.
Теоретичним базисом роботи є теорія функціональних систем П.К. Анохіна і функціональних систем діяльності О.О. Навакатікяна, на основі яких будується система психофізіологічного управління формуванням та забезпеченням працездатності оператора  з використанням методичного апарату теорії управління (зокрема, в біологічних системах) та її частини – теорії ергатичних систем. Уявлення про біологічну систему у вигляді двох взаємодіючих компонент – енергетичної та керуючої – є основою системного підходу до аналізу структури біосистеми. Зважаючи на швидкість процесів та енергомісткість цих систем керування, генетичну систему ототожнюють з структурою біосистеми, а фізіологічні та поведінкові реакції – з функцією. Формування та функціонування синтезованої системи прогнозу ПО досліджується методами системного аналізу та опису гіперкомплексних динамічних систем (ГДС), зокрема за допомогою графоаналітичних методів та гіперкомплексних матриць.
Формування працездатності в методологічному психофізіологічному та ергономічному аспектах, а також синтезу системи контролю ПО досліджується також з використанням понятійного і методичного апарату загальної теорії систем на основі представлення діяльності оператора як констеляції ритмічних процесів (внутрішніх і зовнішніх), що виконується як сталий процес у стійкому граничному циклі. Існування та руйнування стійких процесів розумової діяльності аналізуються з використанням  теорії стійкої нерівноваги Е. Бауера та гомеокінезу, а також теорії катастроф та теорії біфуркацій, що дозволяє пояснити динаміку перетворень ФСД.
Наведені об’єкт, обсяг і структура експериментальних досліджень. Виходячи з поставлених завдань дослідження, розроблена серія експериментів з метою перевірки результатів на різних групах добровольців та професійних спеціалістах операторських професій. Оскільки працездатність операторів досліджувалась на трьох рівнях її формування – загальний (базовий), етапний (періодичний) та поточний (щоденний), - методи дослідження відповідно підрозділялись на три групи: А) методи досліджень з метою професійного відбору; Б) методи досліджень з метою періодичного контролю працездатності на основі моніторингу професійного старіння; В) методи досліджень функціонального стану та поточної працездатності. Кожна група методів включала лабораторні (добровольці) й виробничі дослідження (професійні оператори), які, в свою чергу, при необхідності включали різні групи піддослідних з метою зменшення або з’ясування впливу умов (географічних, соціально-економічних тощо) життєдіяльності людей на психофізіологічні механізми формування здатності до операторської праці.
Дослідження групи А. Результати були отримані за матеріалами обстеження 736 професійних операторів та спеціалістів розумової праці: 285 операторів ГЕС та 17 диспетчерів енергомережі Західного Сибіру, 180 операторів ТЕС України, 156 студентів та слухачів Державної податкової адміністрації, 98 експертів Укрпатенту. 200 операторів ГЕС проходили обстеження за допомогою бланкових тестів, розроблених на підставі розробок О.В.Герасимова, 85 – з використанням розробленої комп’ютерної системи профвідбору. Обстеження проводили у спеціальних приміщеннях адміністративних корпусів енергопідприємств. Інші дослідження виконували із використанням розробленої системи,  встановленої на комп’ютерних ресурсах підприємств. 
Дослідження базувалися на методиках, розроблених В.О. Бодровим і О.В. Герасимовим, які використовують поняття групи професійної придатності як зовнішній критерій визначення відповідності людини вимогам операторської професії на енергопідприємствах і які включали такі психологічні й психофізіологічні тести: визначення структури особистості за стандартизованим методом дослідження особистості (СМДО), визначення структури інтелекту за R. Amthauer - оцінка здібностей у сферах гуманітарних і точних наук (ТСІ), дослідження якостей уваги і розумової працездатності (ІКВУР), тест перекодування інформації (модифікація 6-го субтесту тесту дослідження інтелекту за Векслером); кольороасоціативний тест Люшера (парних виборів). У подальшому були розроблені й використані в обстеженні операторів тести оцінки сили та функціональної рухливості нервових процесів - модифікована методика Хільченко-Макаренка  і тест визначення  типології Майєрс-Бріггс.
 Дослідження групи Б. У лабораторних дослідженнях брали участь 56 добровольців, в тому числі 28 – представники розумової праці і 28 спортсменів. У виробничих дослідженнях брали участь 125 операторів Зміївської ТЕС. Обстеження проводили за допомогою системи психофізіологічних досліджень в умовах лабораторії та на виробництві у спеціально виділеному приміщенні ТЕС та з використанням даних медико-санітарної частини ТЕС, отриманих в ході щорічного медичного обстеження персоналу. Дослідження проводили з участю О.А.Полякова та Г.В.Коробейникова.
У ході  дослідження випробувачам пропонувалося при роботі за відеомонітором комп’ютера в режимі моделювання операторської діяльності виконати тести - на суб'єктивне відчуття часу Т3 на початку і в кінці модельованої діяльності, на ранжирування цифр у зростаючому Т6 та убуваючому порядку Т9, на пропущену цифру Т1, тест САН (самооцінка-активність-настрій) Т4. Одночасно реєстрували фізіологічні параметри: тривалість RR-інтервалів ЕКГ (вводилася безперервно в комп’ютер), артеріальний тиск АДс систоли,  АДд  діастоли  і пульсове АДп, життєва місткість легенів ЖЕЛ, затримка дихання на вдиху ЗДвд і видиху ЗДвид, статичне балансування СБ, частота пульсу в початковому стані ЧПі і після операторської діяльності ЧПод, аудіомоторна реакція в початковому стані АМРі і після операторської діяльності АМРод, м'язова сила лівої МВл і правої кисті МВп, м'язова витривалість, суб'єктивна оцінка здоров'я СОЗ. За отриманими даними розраховували елементарні статистики (середнє, стандартне відхилення, коефіцієнти асиметрії і ексцесу, помилка середньої, розмах варіювання; надійність, продуктивність і час вирішення тестових задач ЧРТЗ), а також значення біологічного віку  В.В. Войтенко. Працездатність операторської  діяльності  розраховували за формулою:
W = N / Tсер * 100                                                        (1)
де: W - працезданість (мс-1), Тсер - середній час виконання тесту (мс), N – частка правильно виконаних завдань (%).
Дослідження групи В. Лабораторні обстеження включали роботу операторського типу за комп’ютером п’яти груп добровольців:
	4 програмісти, які виконували перцептивний тест з різним рівнем темпового навантаження і з одночасною дією шуму 68 дБА протягом 50 хвилин. Дослідження включали чотири однотипних експерименти (1 – тренувальний, 3 – залікових) на виконання тестів Т1, Т6, Т8, Т4 з паралельною реєстрацією RR-інтервалів і проводили за участю О.В. Найденко;

14 осіб переважно розумової праці (непрофесійні користувачі комп’ютера), які виконували перцептивний (з трьома різними розмірами шрифту) та когнітивний тести протягом 40 хвилин - виконання тестів Т2, Т4, Т3, Т1, Т6, Т9. Паралельно реєстрували тривалість RR-інтервалів ЕКГ (вводилася безперервно в комп’ютер), артеріальний тиск АДс систоли, АДд  діастоли і пульсовий АДп. Дослідження включали два однотипних експерименти (1 – тренувальний, 1 – заліковий) і проводили за участю Г.В. Коробейникова і О.А. Полякова;
14 студентів-психологів, які одноразово виконували перцептивний та когнітивний тести з різним рівнем темпового навантаження загальною тривалістю 50 хвилин. Дослідження проводились з участю Ben Mulder в Гронінгенському університеті (Нідерланди), обстеження включали виконання тестів Т2, Т4, Т3, Т1, Т5, паралельно реєстрували тривалість RR-інтервалів ЕКГ (безперервний ввод в комп’ютер), артеріальний тиск АДс систоли та АДд діастоли (вводилася безперервно в комп’ютер з часовим кроком 1 хвилина);
15 студентів-магістрів і аспірантів, які виконували перцептивний та когнітивний тести з різним рівнем темпового навантаження тривалістю 180 хвилин. Дослідження включали шість експериментів (1 – тренувальний, 1 – із змінними рівнями темпового навантаження, 3 –  з постійним середнім темпом експозиції тестових задач, 1 – вільний темп експозиції тестових задач); проводили за участю Г.В. Мігаль. Обстеження включали виконання тестів Т2, Т4, Т3, Т1, Т5, Т6. Паралельно реєстрували тривалість RR-інтервалів ЕКГ (безперервно), артеріальний тиск АДс систоли,  АДд  діастоли  і пульсовий АДп (з часовим кроком 20 хвилин);
28 військових науковців, які виконували перцептивний та когнітивний тести з різним рівнем темпового навантаження загальною тривалістю 180 хвилин. Дослідження включали шість експериментів (1 – тренувальний, 1 – із змінними рівнями темпового навантаження, 3 –  з вільним темпом експозиції тестових задач, 1 – постійним середнім темпом експозиції тестових задач). Обстеження проводили за участю Т.Є. Краснопольської, В.І. Опанасенко, С.В. Нестеровської, С.Б. Поліщук, І.Р. Левіта за схемою попереднього дослідження.    
 Виробничі дослідження включали:
Дослідження групи А. Проводили за участю О.В. Герасимова. Включали проведення обстеження за трьома групами методик: 1) операторів Зміївської ТЕС; 2) операторів Красноярської, Саяно-Шушенської, Усть-Ілімської, Братської, Курейської та Таймирських ГЕС; диспетчерів ОДУ Красноярськенерго; 3) студентів і слухачів курсів перепідготовки Державної податкової академії України; фахівців експертних відділень Укрпатенту. В першій групі використані тести СМІЛ, ТСІ, ІКВУР, ТПІ. У другій групі використані тести СМІЛ, ТСІ, ТПІ, ТФРНП. У третій групі використані тести СМІЛ, ТСІ, МБТІ, Люшер (метод парних порівнянь).
За матеріалами обстеження операторів енергоблоків ТЕС України і ГЕС Сибірського регіону, а також літературними даними, виділені чотири групи професійної придатності на основі ранжирування показників за методом перцентілей з виділенням рангів "r": дуже низький ( r<3 ), низький ( 3<r<10 ), середньо-низький ( 10<r<25 ), середній ( 25<r< 75), середньо-високий (75<r<90), високий ( 90<r<97) і дуже високий ( r>97 ).
Дослідження групи Б. Проводили за участю О.А. Полякова і Г.В. Коробейникова. Використані ті  самі психофізіологічні методики, що і в лабораторних дослідженнях. 
Дослідження групи В. Використовували комп’ютерні системи СПОРО для моніторингу працездатності 98 професійних операторів (Зміївська ТЕС, Красноярська, Саяно-Шушенська, Курейська ГЕС; ОДУ Красноярськенерго) та СПФІ для обстеження програмістів. У системі СПОРО застосовуваний варіант тесту Т6. Обстеження програмістів включали виконання тестів Т2, Т4, Т3, Т5, Т6 з паралельною реєстрацією тривалості RR-інтервалів ЕКГ (безперервно) та артеріального тиску систоли АДс і діастоли АДд перед початком і після виконання тестів (вимірювач артеріального тиску OMRON R5-I) кожного робочого дня протягом 2 місяців.
У всіх зазначених обстеженнях паралельно з тестовою діяльністю реєстрували показники фізіологічного забезпечення з використанням апаратури виробництва компанії „Сольвейг” (Київ), а в лабораторних експериментах В (третя група) – апаратури, розробленої в університеті м.Гронінген. Математичну обробку експериментальних даних і статистичне моделювання (факторні, регресійні рівняння) проводили із застосуванням пакетів програм STATISTICA 5.0 та STATGRAPHICS 7.0.
У третьому розділі  поставлене і розв’язане завдання розробки методологічної основи надійної психофізіологічної оцінки і прогнозування працездатності операторів у лабораторних і виробничих умовах. 
Конструктивним поясненням формування працездатності оператора може бути системна організація фізіологічних функцій організму в поєднанні з психологічними механізмами поведінки людини, яка формується на базі психофізіологічних особливостей індивідууму і змінюється впродовж професійного життя (професійної біографії) людини-оператора, зазнаючи впливу соціальних, зовнішніх і внутрішніх природних коливань.  Це може приводити до того, що навіть людина, яка відповідає вимогам професії, має відповідні знання та мотивацію, припускається помилок, які не пов’язані з її халатністю, низькою мотивацією тощо. 
Якщо позначити рівень ПВПЯ оператора на кожному етапі оцінювання придатності до праці - визначення відповідності професії, періодичний контроль та поточний контроль - інтегральною величиною, то протягом його професійного життя динаміка працездатності може змінюватися як в межах припустимих обмежень, так і створюючи критичні (потенційно аварійні) ситуації  (рис.1). 
Якщо виходити із загальної оцінки професійної придатності людини до операторської професії, таких же оцінок на етапах профілактичного контролю (наприклад, щорічного медичного контролю або під час професійної атестації), вони можуть повністю відповідати вимогам професії, але під дією швидкоплинних природних і соціальних коливань, внаслідок зміни функціонального стану результуючий стан та працездатність можуть виходити за припустимі межі, створюючи критичну ситуацію, яка провокує помилкові дії людини.
Функціональний стан оператора можна визначити як багатовимірний образ психофізіологічного стану людини, що опосередковує діяльність відносно фізіологічних і психологічних витрат. ФС оператора в широкому сенсі має багаторівневу природу. У відношенні до психофізіологічного статусу оператора потрібно оцінювати, як мінімум, три рівні його утворення:
Загальний – генетично визначений, який зумовлює принципову придатність людини до операторської професії.
Віковий – визначає зміни динаміки професійно важливих психофізіологічних якостей, які є результатом професійного старіння індивідуума, сезонними коливаннями, хворобами.
Поточний (оперативний) – визначає щоденні зміни, які забезпечують готовність до конкретної діяльності, щоденні й більш швидкоплинні флуктуації стану оператора.
Відповідно психофізіологічний профіль індивідуума описується концептуальною моделлю
PPS = f (Const, Trend, Fl, Casual),                                                (3)
де  Const - множина психологічних і фізіологічних параметрів, які є відносно сталими і визначаються природними особливостями фізіологічної регуляції (метаболізм, сила й рухливість нервових процесів) та психологічними рисами дорослої людини; 
Trend – множина, що описує психофізіологічні параметри, які можуть повільно змінюватися  протягом життя людини в результаті освіти, тренування, старіння, хвороб, відпустки тощо; 
Fl – множина, яка описує коливання психофізіологічних показників на коротких інтервалах часу (щоденні, впродовж робочого дня), які є передбачуваними (прогнозованими), хоча можуть бути істотними під впливом як екзогенних, так і ендогенних чинників. Ця компонента визначає рівень ризику небажаних змін ФС і ПО під час виконання конкретної роботи, а також зміни перед початком робочого дня (зміни) або перед виконанням екстремальних задач (наприклад, для операторів енергопідприємств пуско-зупинні режими); 
Casual – стохастичні параметри, які швидко замінюються на коротких інтервалах (хвилини, секунди) часу і вимагають безперервного контролю в реальному часі, щоб оцінити й передбачити зміни працездатності оператора. Прогноз може бути зроблений на короткий інтервал часу і використовуватися в системах адаптивної автоматизації операторської праці.
Функціональний стан і працездатність – це дві сторони прояву психофізіологічного забезпечення роботи оператора. У цілому їх формування та прояв відповідають уявленням про загальні й специфічні механізми психофізіологічного забезпечення професійної діяльності. ФС відповідає структурі задіяних активних функціональних систем фізіологічного забезпечення та психологічних особливостей діяльності людини, які включають механізми:
	генетично визначені й сформовані у процесі розвитку та загальної освіти (загальний рівень), що забезпечують відносно сталі або практично незмінні процеси в організмі чи поведінці людини;

повільноплинні зміни ПВПЯ (віковий рівень), що визначають динаміку вікової адаптації оператора до професійної діяльності та супроводжуються змінами в поведінці, характері вирішення професійних задач; відбиваються в рівнях психофізіологічних показників;
швидкоплинні зміни (флуктуації) ПВПЯ (поточний рівень), що асоціюються зі змінами ФС і відбиваються в темпах психофізіологічних показників і показників діяльності.
Відповідно до цих рівнів працездатність оператора визначається як:
	принципова (загальна) ПО,

ПО (вікова), що відповідає рівню професійного старіння, 
поточна працездатність.
Існують три можливості й цілі використання інформації, пов'язаної з ФС і ПО:
•	 ретроспективний аналіз причин події (для вивчення причин виникнення  помилки оператора),
•	 поточна оцінка (коли можна використовувати зовнішню контрольну систему),
•	 прогноз (поведінки людини та/або її праці).
Відповідно методи вимірювання і аналізу можуть дуже відрізнятися, особливо по відношенню до лабораторних і виробничих умов. Принципова відмінність визначення ФС і ПО полягає в тому, що для практичних завдань інформація щодо ФС може використовуватися з метою  ретроспективного аналізу причин події та поточної оцінки, а прогноз ФС є нечіткою величиною і, відповідно, може оцінюватися лише з позицій імовірності зміни чи виникнення того чи іншого функціонального стану, тоді як інформація щодо працездатності, яка є проявом реалізації оператором свого психофізіологічного профілю у зовнішньому світі, може бути корисною і практично досяжною для поточної оцінки та прогнозу ефективності функціонування СЛТС.
При застосуванні моделей біосистем використовують два типи величин: рівні - кількість речовини або енергії, наявної в різних частинах біосистеми або оточуючого середовища; темпи - характеристики зміни рівнів, динаміки процесів. Структура ергатичної системи з точки зору людської ланки та її працездатності схематично являє собою людину-оператора, яка описується статичними характеристиками RL (рівнями психофізіологічних параметрів регулюючих систем) і динамічними характеристиками RT (темпами параметрів) функціонального стану, що взаємодіють між собою і спільно формують множину fiF вихідних параметрів працездатності, що дозволяють з тим чи іншим рівнем успішності реалізувати працездатність оператора U шляхом керуючих дій стосовно комплексу технічних засобів СЛТС T  і, в свою чергу, змінюються під впливом діяльності (рис.2).
Якість Q процесу керування U оператором СЛТС описується у загальному випадку таким чином: 
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 I ,                                               (4)
U = Ψ(F) → Q.
Якщо оцінка працездатності наближається до реальної Û → U, то якість функціонування СЛТС завдяки використанню максимальної працездатності оператора може досягати максимального значення  Q → max Q.
Принциповим в цій схемі є те, що загальна працездатність оператора формується одночасно і рівнями складових параметрів, і їх темпами, тобто є вихідним сигналом управління технологічним процесом  з  боку людини, що має як низькочастотну складову  RL ,  так і високочастотну RT .   При
традиційному підході до психофізіологічного оцінювання та прогнозування працездатності, коли використовуються рівневі характеристики психофізіологічних параметрів (середні, коефіцієнти варіації), втрачається найбільш інформативна складова  RT, яка відбиває процес забезпечення працездатності регулятивними механізмами організму. Саме в неврахуванні динамічної складової криється причина обмежених можливостей точності прогнозу працездатності оператора та незабезпеченні його надійності: не враховуються динамічні (актуалізовані) механізми психофізіологічного забезпечення функціонального стану і працездатності оператора; вони не зв’язуються з характеристиками ефективності та надійності діяльності як об’єктивними зовнішніми критеріями.
Якщо представити реалізовану працездатність R як суму статичної та динамічної складових R = RL file_6.wmf
Å


 RT, то традиційний підхід до оцінки працездатності оператора будується як 
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 Ψ(RT)                                           (5)
Оскільки Ψ(RT) = 0, то Û = Ψ(RL) і  U ≠ Û.
Звідси випливає, що при будь-якій високій точності вимірювання параметрів працездатності оператора вноситься методична похибка оцінки ПО і | U – Û | >> 0 завжди. Певно, цим можна пояснити той факт, що емпірично встановлене обмеження на точність прогнозу (за літературними даними) оцінюється для різних рівнів працездатності як 70-80%.
Надійність прогнозу – це міра здатності методу (в тому числі реалізованого технічним шляхом) забезпечити заданий рівень точності для певного типу даних (наприклад, для прогнозу групи професійної придатності, для даних щодо поточного рівня працездатності). Ймовірність безпомилкового прогнозу P(t) – це ймовірність того, що в межах заданого типу даних і заданого інтервалу часу t помилка прогнозу не виникне. P(N) на множині об’єктів N визначається як P(N,t) = P{n>N,t}. Ймовірність помилки прогнозу визначається як F(N,t) = 1–P(N,t). Для практичних цілей існує обмеження точності прогнозу P(N) таке, що при Pфакт > P(N)  оцінка Ûфакт вважається незадовільною і метод не може бути використаний. У цьому випадку потрібний інший метод та/або інші критерії оцінки прогнозу.
Надійність оцінки (прогнозу) працездатності оператора визначається в загальному випадку як мультиплікативна міра надійності оцінок принципової професійної придатності Pпп, вікової професійної придатності Pвп та поточної (оперативної) працездатності Pо відповідно:
P = Pпп · Pвп(Pпп ≥ pпр) · Pо(Pпп ≥ pпр, Pвп ≥ pвпр),                                     (6)
де pпр , pвпр – припустимий рівень надійності прогнозу принципової і вікової професійної придатності. Таким чином, мінімально припустимий рівень надійності оцінки працездатності визначається через обмеження pi як P = pпп · pвп · pо, а результатом такого незалежного оцінювання є невисока кінцева точність, для підвищення якої необхідні критерії та показники, що враховують всю ієрархію сформованих психофізіологічних механізмів забезпечення працездатності оператора. Одним з таким критерієв може виступати адаптація людини до операторської професії.
Відповідно до принципу біологічного епіморфізму в процесі професійної адаптації утворюється оптимальна (кількісно необхідна і достатня) структура різнорівневих функціональних зв’язків в організмі, завдяки чому при необхідності їх одночасного включення досягається зменшення навантаження на кожний елементарний процес, кожний регулятор. У результаті такого перерозподілу чутливість кожного з регулюючих механізмів до збурень (і зовнішніх, і внутрішніх) стає меншою і виникають гомеостатичні властивості. Чим більше утворюється механізмів, тим вищим стає професійний гомеостаз. Епіморфізм сприяє виникненню складної системи зв’язків в організмі людини. У професійній діяльності він проявляється в тому, що одному елементарному механізму управління в нижчих систем і функцій (енергетичних) відповідає множина механізмів у вищої системи (психологічної). Це підтверджується більш складною біоритмологічною структурою показників когнітивних процесів у порівнянні з показниками фізіологічних систем (О.В. Карпенко). Процес накопичення структурної складності й розвитку проходить декілька етапів: виникнення звичайної сталості → перешкодостійкість (здатність добре функціонувати за умови дії перешкод) → керованість → здатність до самоорганізації. 
Введення у принципову схему функціональної системи П.К. Анохіна в структурному вигляді блоків аферентних входів та об’єкта управління дозволяє простежити шляхи формування функціональної системи діяльності оператора-спостерігача (рис. 3). Оскільки діяльність оператора полягає у взаємодії з інформаційною моделлю СЛТС та реалізації концептуальної моделі процесу шляхом використання органів керування, з’являється можливість конкретизувати об’єкт управління і, відповідно, процеси фізіологічного керування діяльністю. 
Специфікою операторської праці є більше навантаження не на енергомісткі процеси, а на інформаційні, які за своєю природою є не дискретні, а безперервні, тому що концептуальна модель процесу як результат психологічної адаптованості людини до праці (В.І. Медведєв), розгортається у часі незалежно від зовнішнього процесу й, зі змістовної точки зору,  діяльність оператора полягає у дискретному співставленні отриманої ззовні інформації з постійно існуючою моделлю. Інакше кажучи, концептуальну модель діяльності можна вважати інформаційним шаром професійної діяльності, тоді як ланцюжок „аферентні входи – АД – фізіологічне керування –ефектори - дія” є енергетичним шаром. Зв’язку „фізіологічне керування – ефектори – дія” можна назвати „ефектором дії”, тому що в ній реалізується енергетична програма дії. Метою професійної підготовки  оператора  є  формування   концептуальної  моделі конкретного виду  його  діяльності, 
виконання конкретного завдання, інакше кажучи, формування „інформаційного контуру”, який формується та підтримується в активованому стані в процесі виконання цілеспрямованої діяльності та охоплює аферентні входи, блок прийняття рішення, акцептор дії і програму дії, а також об’єкт дії (який у випадку оператора-спостерігача представлений інформаційною моделлю, що разом з образно-концептуальною моделлю і створює інформаційний контур).
Енергетичний та інформаційний шари професійної діяльності можна представити двома контурами, які частково співпадають на рівні морфологічних структур і функцій („твердої” та „м’якої” частин за В.В. Павловим), а частково відрізняються за рахунок включення до інформаційного контуру об’єкта дії, який не бере участі в енергетичному контурі регулювання організму, але є невід’ємною часткою інформаційного контуру. Особливо це наочно в інформаційних системах, де зменшується необхідність в рухових актах, а моторна діяльність замінюється перцептивною та когнітивною.
Діяльність людини є медіатором між внутрішнім середовищем організму і зовнішнім, проекцією структурно-функціональних особливостей професійного гомеостазу на працю оператора. Вихідні параметри програми дії (ефектор дії) в інформаційному контурі виступають в ролі параметрів працездатності. У такому контексті операторська діяльність – це реалізована у вигляді фізичних та/або розумових актів програма діяльності в зовнішньому по відношенню до організму середовищі. Тому доцільно визначити її як реалізовану працездатність.
Можливі два шляхи оцінювання працездатності оператора з використанням психофізіологічних параметрів, які поєднують інформацію про контури регулювання (рис.4):
	вимірювання значень показників функціональних систем забезпечення діяльності й показників, що описують психологічні процеси, притаманні цій діяльності, з урахуванням дискретного характеру змін функціональних систем та індивідуально-типологічних особливостей фізіологічного забезпечення оператора. Тому оцінки таких параметрів Û = Ψ(RФ) мають відносну точність, особливо прогностичну, і корисні для оцінки параметрів ФС, фізіологічної „вартості” діяльності. Оцінювання можна проводити по відношенню до: стану аферентних входів, зв’язків АД і ПД (які фізіологічні системи активуються для наступної дії), метаболічної системи, блоку прийняття рішень (пам’ять, мотивація);

	вимірювання показників працездатності за параметрами інформаційного контуру (наприклад, швидкості й надійності переробки інформації оператором) Û = Ψ(RП). Доцільно виконувати на ділянках структурної схеми ФСД: аферентні входи, еферентний вихід, параметри об’єкта дії. В останньому випадку виникають метрологічні проблеми, пов’язані з технологією операторської праці та впливом фізичних, хімічних та інших умов діяльності на точність вимірювання показників.

Альтернативним є шлях оцінювання показників інформаційного контуру при моделюванні професійної діяльності оператора. Модель при цьому повинна бути адекватною не операторській діяльності як такій, а відбивати специфіку функціонування концептуальної моделі оператора. Необхідно враховувати два обмеження: 
1) модель повинна відповідати структурі діяльності оператора – вищому рівню психічних функцій (для операторів-спостерігачів це когнітивні й перцептивні функції); 
2) рівень оцінки динамічності обстежуваних функцій має бути адекватним рівню працездатності  – загальному  Ûconst = Ψ(Rconst),  віковому Ûtrend = Ψ(Rtrend) чи поточному Ûfl = Ψ(Rfl). 
За умови виконання наведених обмежень з’являється можливість оцінювати саме функціональну структуру діяльності оператора як на генетичному (загальна здатність до операторської праці), так і на поточному рівні. Включення до оцінки показників динаміки інформаційних процесів забезпечує можливість оцінки стійкості (сформованості) ФСД, тобто адаптованості оператора до конкретної діяльності на конкретному інтервалі часу. 
Як було показано в наших попередніх дослідженнях, коливання в системах психофізіологічного забезпечення існують завжди, проте на підпорогових рівнях, але за деяких умов вони стають надпороговими, що веде до періодичних на певних інтервалах часу осциляцій, які можна реєструвати, а стійкий граничний цикл є аналогом стаціонарного стану. Підінтервал "автоматизації діяльності" можна інтерпретувати як підінтервал стійкого граничного циклу, оскільки малі збудження безумовно існують, але коливання з періодами Т2,4 = 2,5 хв. и Т4 = 4 хв. зберігаються. Встановлено, що їх зникнення відбувається в точках біфуркації.
У загальному випадку виникнення біфуркацій та катастрофічних переходів є наслідком того, що простір психофізіологічних параметрів є багатомірною немонотонною поверхнею, на якій можуть утворюватися „збірки” Уітні. Розвиток ПВПЯ у часі може бути описаний функцією Q і являє собою гладку функцію на поверхні дії внутрішніх та зовнішніх (по відношенню до організму людини) факторів (рис. 5). Враховуючи дію гомеостазу, функція Q може бути задана в координатах загальної x1,  вікової y1, та поточної z1  працездатності, варіація якої з точки зору управління має бути мінімальною: varQ → 0. 
Поверхня існування функції Q задається формулою Q= f (x1, y1, z1). За умови проведення вимірювання ПВПК відбувається зниження розмірності простору параметрів через обмеження можливостей оцінки нелінійної системи (живої), що відбувається шляхом відображення проекції поверхні на площину оцінки параметрів P. У такому випадку точка функції Q в просторі з координатами (x1, y1, z1) проектується на горизонтальну площину з координатами (x1, y2).
Точки „1” та „2” є точками обернення, в яких функція оцінки P втрачає стійкість та однозначність, через що оцінка ПВПЯ стає ненадійною, якщо обстеження проводиться один раз
одноразово в районі відрізку „1-2”. На цьому інтервалі точки проекції [1,2] file_9.unknown
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P мають по три прообрази (в них проектується три точки з множини ПВПЯ), точки (-∞, 1] file_10.unknown
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P та [2, ∞) file_11.unknown
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P мають по одному прообразу, точки кривої – по два прообрази.
Оцінки працездатності оператора підпадають під зазначені особливості Уітні в точках зміни функціональних станів як на рівні загальної (принципової), так і на рівні поточної працездатності. У першому випадку ПВПЯ, які можуть зазнавати флуктуацій під впливом циркадних або інфрадіанних ритмів, поблизу точок обернення можуть давати похибку більше гранично припустимої |U–Û | >Ulim . Для динамічних показників (наприклад, рухливість нервових процесів) така залежність може набувати ще більшого значення при застосуванні рівневих показників. 
Для оцінки поточної працездатності, коли динамічні психофізіологічні характеристики набувають ще більшої вагомості, точки обернення можуть перетворюватись в точки біфуркації, що, як правило, не реєструється як зміни рівнів показника, але змінюється його часова структура і стійкі коливання із стану нестійкої рівноваги переходять в стан розпаду стійкого граничного циклу. Відповідно, зміна функціонального стану може реєструватися або ні, а зміна працездатності не може бути зафіксована, що приводить до помилки в оцінці й прогнозі працездатності оператора. Таким чином, оцінювання лише рівнів психофізіологічних параметрів не дозволяє отримувати надійні прогнози, якщо не враховується еволюція процесу діяльності. Вихід із цієї ситуації – проведення обстеження (оцінка ПВПЯ) з певним інтервалом у часі, який елімінує ефект біоритмів  або дозволяє оцінити стійкість динаміки діяльності оператора. 
Враховуючи багаторівневий характер психофізіологічних показників, які беруть участь в утворенні працездатного стану оператора, та неоднорідність параметрів, що впливають на функціонування ФСД, а також важливість урахування динамічного характеру ФСД, виникає необхідність вибору адекватного інструментарію для вирішення задач інваріантного моделювання  з метою вивчення, розробки і застосування найбільш загальних закономірностей та принципів моделювання складних багатоякісних систем, якими є системи прогнозування працездатності оператора (ППО) на різних рівнях. В якості такого інструментарію для загального опису систем  ППО обрана теорія гіперкомплексних динамічних систем (ГДС), розроблена О.Н.Малютою, де гіперкомплексність розуміється як різноякісність даних, а сукупність близьких за якістю складових утворює 1 елемент ГДС, кількість яких визначає порядок ГДС. Важливою особливістю є обов’язкова наявність зв’язку (взаємодії) між елементами. 
Розглядаючи систему ППО як трирівневу замкнуту гіперкомплексну динамічну систему, в якій фактори впливу на працездатність СЛТС є елементи ГДС, що взаємодіють один з одним, загальну працездатність можна подати як ГДС першого рівня, вікову – як ГДС другого рівня, поточну – як ГДС третього рівня (рис.6). 
Використання гіперкомплексних матриць дозволяє усунути зазначені вади і формально встановити зв’язки між елементами різних рівнів і між елементами того самого рівня.
Фізичний зміст елементів матриці такий:
підматриця Y1.j – показники загальної працездатності (професійної придатності), до яких відносяться:
Y(1.1)(1.1) – параметри інтелекту, 
Y(1.2)(1.2) – параметри структури особистості, 
Y(1.3)(1.3) – параметри рухливості нервових процесів;
підматриця Y2.2 – показники вікової працездатності (професійне старіння);
підматриця Y3.i – показники поточної працездатності, що складаються з: 
Y(3.1)(3.1) – фізіологічні параметри працездатності оператора, 
Y(3.2)(3.2) – параметри когнітивної діяльності.
Ненульовий елемент матриці відповідає наявності зв’язку між елементами, відсутність елементу означає відсутність зв’язку між відповідними елементами матриці.
Для загального випадку опису взаємодії елементів структури професійної придатності формалізація проводиться таким чином. Модель „еталонного оператора” являє собою ГДС-модель трьох різноякісних структур: особистісних властивостей (соціально-психологічної), інтелекту (індивідуально-„логічної”), психодинамічної (нейродинамічної). Ідентифікаційний процес полягає в тому, що створюється (будується) системна модель, яка узагальнює названі психофізіологічні структури  для конкретної професіональної групи операторів. Далі будується ГДС-модель кожного конкретного претендента на операторську роботу на основі результатів дослідження його індивідуальних якостей  і за ступенем розбіжностей між двома моделями перевіряється ступінь відповідності оператора системі вимог професії.
Якщо розглядати кожну структуру як елемент розімкненої ГДС, який піддається зовнішнім діям Ii  і зазнає змін dφi під впливом цих дій, з урахуванням питомої інтенсивності взаємодії елементів між собою у процесі реалізації професійної працездатності yij, то можна записати рівняння для першого елемента 
dφ1 + I1 = dφ2 y12 file_12.unknown
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 dφ3 y13,                                                              (7)
де file_13.unknown
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 означає ГДС-взаємодію, dφi yij – символ елемента i з одночасним урахуванням його кількісної і якісної сторін. У загальному випадку, спрощуючи запис заміною знаку гіперкомплексної взаємодії знаком звичайного додавання, отримаємо повну систему рівнянь:
dφ1          + dφ2 y12   + dφ3 y13 = I1,
dφ1 y21  + dφ2          +  dφ3 y23 = I2,                                                        (8)
dφ1 y31  + dφ2 y32  + dφ3          = I3
Слід враховувати в кожному практичному випадку використання апарату ГДС специфіку умов працездатності оперативного персоналу і факторів, що впливають на формування ідеального оператора. У деяких випадках побудова коректної ГДС-моделі може виявитися неможливою і тоді доводиться обмежитися традиційним апаратом статистичного аналізу реальних даних.
У четвертому розділі розв’язані завданням визначення найбільш інформативних психофізіологічних показників на всіх етапах професійної діяльності оператора, а також розроблення методики побудови оптимальних моделей працездатності оператора та проведення аналізу їх стійкості й надійності. Вирішені завдання є необхідною складовою управління працездатністю оператора на основі систем прогнозування останньої.
Застосовується поняття „управління” як процесу приведення заданого об’єкта у стан, що відповідає поставленій меті. Таке визначення дозволяє розглянути працездатність оператора як об’єкт управління організаційно-психологічними методами, а систему оцінки та прогнозування ПО – як систему управління працездатністю оператора. У загальному випадку ергономічного підходу до аналізу ефективності системи „людина-техніка-середовище” оцінка і мета прогнозу ФС і ПО Û в СЛТС - забезпечити максимальну якість функціонування системи Q, яка залежить від реалізованої працездатності оператора R, організації системи О, стану обладнання E, міжелементного інтерфейсу І, динаміки розвитку СЛТС у часі t. Така задача  описується як:
Û(t) = arg max Q(t) = arg max f [ R(t), O(t), E(t), I(t), t] ,                           (9)
                                                        Ř,Ŏ,Ě,Ĭ                   Ř,Ŏ,Ě,Ĭ
де  Ř(t)file_14.unknown
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R(t) , Ŏ(t)file_15.unknown
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O(t),  Ě(t)file_16.unknown
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E(t), Ĭ(t)file_17.unknown
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I(t).
На коротких інтервалах часу стан обладнання, організацію системи та інтерфейс можна вважати постійними і незалежними від t. У такому випадку E(t) = E, O(t) = O,  I(t)= I і
Û(t) = arg max Q(t) = arg max f [ R(t), O, E, I, t] ,                                    (10)
                                                              Ř,Ŏ,Ě,Ĭ                   Ř,Ŏ,Ě,Ĭ
Таким чином, якість функціонування СЛТС може змінюватися у часі й залежить від працездатності оператора, може забезпечуватися через оцінку ФС і ПО. Точність оцінки Û суттєво впливає на можливість досягнення  максимуму якості й залежить  від  вибору  множини показників ФС або ПО залежно від рівня їх визначення. Мета управління працездатністю оператора формулюється таким чином: для будь-якого управління U = Ψ(F) існує оцінка Û  така, що | Û – U | ≤ δ,  для якої забезпечується якість праці оператора Q, що Q → Qmax, тобто при заданому рівні вимог до праці оператора ε виконується умова | Q – Qmax | ≤ ε.
У свою чергу, для оптимального управління працездатністю оператора: знайти таке управління, що вартість оцінки E(Û) є функцією від вартості V й часу t обстеження оператора, задана на замкнутій обмеженій множині Ufile_18.unknown
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Rr, досягає в певних точках множини свого мінімального значення min E(U), тобто таке, що забезпечує одночасне виконання умов
| Q – Qmax | ≤ ε ,
| Û – U | ≤ δ,                                                                           (11)
 E(Û) = argmin  E(U).
Оптимальне управління працездатністю досягається за умови оцінки людини як системи і, відповідно, організації психофізіологічного забезпечення як функціональної системи діяльності. При цьому оцінки на кожному етапі виступають в ролі керуючої інформації в системі управління працездатністю оператора (рис. 7). Інтервал екстраполяції оцінки залежить від рівня працездатності, що оцінюється, і від застосованих засобів оцінювання. У такому випадку управляючими координатами працездатності оператора стають оцінки працездатності, а завдання управління працездатністю формулюється як завдання оптимального управління таким чином. Будемо розглядати об’єкт управління – працездатність оператора F, який описується в фіксований момент часу фазовими векторами загальної працездатності X = (x1, x2,…, xk), вікової працездатності Y = (y1, y 2,…, y l) та поточної працездатності Z = (z1, z 2,…, z m): F = φ(X, Y, Z, t). Таким чином, рівень реалізованої працездатності визначається точкою N-мірного евклідового простору RN, що є фазовим простором ПО, де N = kfile_19.unknown
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m.
Рух об’єкта полягає у зміні фазових координат у часі t, тобто фазові вектори є вектор-функціями незалежної координати t, а фазова точка, що відповідає миттєвому положенню об’єкта, описує в просторі фазову траєкторію, яка задається формулою 
F(t) = φ(X(t), Y(t), Z(t), t) .                                                          (12)
Нехай у фазовому просторі RN задана деяка множина Ω - сукупність усіх фазових станів, в яких об’єкту керування дозволено знаходитися. Тоді при русі об’єкта його стан f = (f1, f2, … , fN) в кожний момент часу повинен задовольняти умові  f file_21.unknown
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 Ω., яка є обмеженням на фазові координати – професійними обмеженнями або вимогами (див. рис. 1). Найбільш важливим є випадок, коли множина Ω є замкненою, а фазові траєкторії можуть проходити по її границі, створюючи нестійкий стан працездатності з високим ризиком помилкових дій оператора, який може виходити за обмеження на надійність діяльності. Припустимо, що положення наявних в об’єкті управління засобів „керування” описується в фіксований момент часу r управляючими параметрами u1, u2 …, ur, тобто вектором управління u =( u1, u2 …, ur). Відповідно до трирівневої моделі формування працездатності r = 3. Управляючі дії означають вибір управління, тобто вектор-функції u(t).
Суттєвим моментом, що характеризує керовану систему, є опис множини припустимих управлінь u, тобто сукупності функцій u(t), які відповідно до реальних обставин задачі дозволяється обирати в якості управляючих дій і серед яких шукається оптимальне управління. Ця множина визначається потрібними в конкретний момент часу вимогами до працездатності. Управляючі дії не можуть приймати будь-які значення через реальні умови їх використання (обмеженість ресурсів управління, умови експлуатації тощо). Це означає, що в просторі можливих управлінь Rr вказується деяка множина U, область управління і в будь-який момент часу точка u =( u1, u2 …, ur) повинна належати цій множині 
ufile_22.unknown
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U.                                                                                   (13)
Окрім обмеження на значення управляючого вектора в будь-який момент часу, необхідно з’ясувати припустимий характер змін цього вектора з часом. Домовимось розглядати в якості управлінь кусочно-безперервні вектор-функції u(t) =( u1(t), u2 (t)…, ur(t)), тобто такі, що існують у всіх точках вказаного інтервалу часу і виконується умова (6). Будь-яку таку функцію u(t) можна називати припустимим управлінням. Щоб визначити, як фазова траєкторія буде визначатися вибраним управлінням з урахуванням початкового фазового стану
f(t0) =  f0 = {X0, Y0, Z0, t0},                                                           (14)
потрібно знати закон руху об’єкта, що описує динамічні властивості керованої системи. У загальному випадку описи динаміки професійної працездатності оператора протягом його професійної біографії (тобто на інтервалі часу його існування як оператора) не відомі. Зважаючи на гіперкомплексний характер психофізіологічних механізмів формування працездатності оператора, більш доцільним є пошук не загальної фазової траєкторії, а частково-детермінованих траєкторій на відповідному до оцінювання рівні для конкретних ситуацій. Очевидною є необхідність застосування різних методик оцінювання та прогнозування працездатності оператора на відповідних рівнях її формування.
Обґрунтування теоретичних положень проводили шляхом експериментальної перевірки для кожного рівня працездатності – первинний професійний відбір (загальна працездатність), професійне старіння (вікова працездатність) і поточний контроль (поточна працездатність) – в лабораторних та виробничих умовах з метою перевірки адекватності розроблених методик для наукового і практичного застосування. 
У розділі 4 наводяться результати такого обґрунтування на прикладі операторів-спостерігачів гідро- та теплових електростанцій, а також професійних користувачів комп’ютерів (операторів і програмістів).
Як статистичну модель прогнозу групи профпридатності "майбутнього" оператора вибирали множинну регресійну модель, яка відповідала найбільш точному опису персоналу з погляду прогнозованої групи професійної придатності ГПП. Завдання визначення функціональної залежності, що найкращим чином описує експериментальні дані, пов'язано з подоланням ряду принципових труднощів. У загальному випадку для стандартизованих даних функціональну зале-жність показника працездатності y від психофізіологічних параметрів xi можна подати у вигляді
y = f(x1, x2, …, x т)+ε,                                                            (15)
де  f – заздалегідь невідома функція, що підлягає визначенню; ε - помилка апроксимації, яка використовується  як критерій оптимізації моделей.
Найбільш широко вживаною на практиці моделлю є поліном першого ступеня 
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Для побудови моделей використовували покроковий алгоритм відбору найбільш інформативних показників з числа 50 зареєстрованих показників виконання тестів (СМДО, ТСІ, ІКВУР тощо), в ході попереднього обстеження. Побудову моделі в такому випадку виконували наступним чином.
На першому кроці серед множини незалежних змінних (предикторів) {x} вибирали такі дві xi≠0 і xj≠0, що дають максимальний коефіцієнт множинної кореляції R = maxRij з усіх можливих коефіцієнтів R, Rij file_24.unknown
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 R. На кожному наступному кроці шукали таку наступна змінну xk ≠ 0 (k≠i, k≠j), для якої Rijk = max Rk. 
Процес продовжували до виконання однієї з умов: введена задана кількість предикторів m або досягнуто критичне значення тесту Фішера Fкрит(n–2; a) при рівні значущості a.
Помилку апроксимації розраховували як середній відсоток відхилень оцінки ỹ від реальних значень yi по відношенню до діапазону варіювання ymax - ymin по всій вибірці:
εапр = file_25.unknown
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Таким чином були побудовані моделі прогнозу професійної працездатності для всіх обстежених ГЕС в цілому yзаг і окремо для кожної yГЕС. 
yзаг = - 0.6 – 0.01x7 + 0.02x32  + 0.02x44 + 0.06x9 – 0.03 x11 + 0.01 x38 – 0.02 x18 – 0.03x12
+ 0.01x48 + 0.01x46 .                                                                                                   (18)
Для Саяно-Шушенської ГЕС професійну працездатність операторів yСШ обчислювали за моделлю
yСШ = 1.42 – 0.07x12 + 0.02x26  + 0.01x40 - 0.01x7 – 0.06 x13 + 0.02 x44 – 0.01 x46 
– 0.06x11 + 0.01x22 - 0.01x42.                                                                                         (19)
Ознаки незалежних змінних ті самі, але їх склад у моделі відрізняється. При цьому середня помилка апроксимації по моделі окремого підприємства склала 5 %, тоді як по узагальненій моделі 19 %, що вказує на необхідність урахування в моделі „еталонного оператора” не тільки суто професійні якості, але й соціально-економічні умови проживання, які суттєво впливають на структуру особистості та створення професійно ефективного виробничого колективу. У територіальному відношенні і, як наслідок, в соціальному плані (престижність професії, соціально-побутова комфортність, професійне навантаження, клінічні умови в місці мешкання, задоволення культурних потреб) умови життя і роботи персоналу обстежених ГЕС Сибіру істотно відрізняються. Це, можливо, зумовило формування колективів з різною вираженістю тих чи інших ПВПЯ, які визначають психофізіологічний портрет операторів кожної конкретної гідроелектростанції. Спроба ж вивести деякий узагальнений портрет (модель) виявилася не дуже вдалою в тому плані, що одержана модель істотно відрізнялася від моделі кожної ГЕС окремо. Отже з метою підвищення точності прогнозу необхідно використовувати моделі, побудовані для кожного окремого підприємства.
З метою дослідження шляхів підвищення ефективності моделей прогнозу та уточнення  виду моделей були проаналізовані також можливості гребневої (Ridge) регресії та поліноміальної регресії третього ступеня, результати прогнозування за якими співставляли з лінійними моделями. 
Гребенева регресія використовується для боротьби з надмірністю даних і дозволяє виділити суттєві ознаки. Відповідне рівняння, отримане щодо операторів ГЕС,
yгр = 2.90 – 0.29x7 - 0.08 x22 + 0.16x43 + 0.17x9 – 0.10x12 - 0.11 x11 - 0.08x21 - 0.08x16 
- 0.92x39  – 0.07 x5 .                                                                                                         (20)
практично не відрізняється від попереднього за складом, але має відмінності в структурному відношенні, що виявилося в порядку відбору предикторів до моделі та більш суттєвих змінах регресійних коефіцієнтів. Якість рівняння характеризується множинним коефіцієнтом кореляції R=0.65 і коефіцієнтом Фішера  F = 14.67 при рівні значущості p < 0.001. З цього можна зробити припущення, що перші чотири предиктори є відносно стійкими і значущими для оцінки ГПП.
Результат побудови рівняння поліноміальної регресії: 
yп = 3.26 – 1.8x7 - 0.3x9  + 0.7x43 + 2.51 xfile_27.unknown
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        (21)
при R=0.68,  F = 18.76, p < 0.001. 
З порівняння результатів дослідження оцінних можливостей використаних регресійних рів-нянь випливає, що за умови традиційного підходу (використання лінійних регресійних моделей, включення до множини предикторів ≤ 10 змінних) апроксимаційні властивості моделей незалежно від їх виду мають приблизно однакові характеристики і відповідають даним, відомим з літератури. 
Але апроксимація даних і екстраполяція мають суттєві відмінності при застосуванні моделей до людини через суттєві психофізіологічні, психологічні, освітянські та інші відмінності, через що особливого значення набуває питання надійності й стійкості моделей до дії „шуму” – застосування їх до об’єктів, параметри яких суттєво відрізняються від параметрів об’єктів, що ввійшли до навчальної вибірки моделі. Особливо це має значення з урахуванням того, що наведений вище аналіз проводився по відношенню до генеральної вибірки (285 обстежених операторів), а, як було показано вище, моделі потребують побудови для кожного окремого підприємства, для чого використовуються вибірки, суттєво менші за генеральну. Постає питання про оптимальність моделей за критеріями точності прогнозу, надійності й стійкості моделей.
Синтезовану оптимальну модель працездатності можна подати у вигляді цільового функціоналу
ПО = file_33.unknown
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 - дійсні однозначні функції показників професійно важливих якостей; file_35.unknown
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 - вагові коефіцієнти ПВПЯ. 
Оскільки матриця даних Х складена за результатами пасивного експерименту, для синтезу моделей в подібних випадках використовують регресійний аналіз, в якому застосовують як критерій оптимальності мінімум середньоквадратичної помилки функціоналу. Проте недоліком методу є те, що критерій є внутрішнім і використовує всю внутрішню інформацію, внаслідок чого згідно з теоремою Трапезникова, чим складнішою є модель, тим точніше вона описує реальний процес. Для технічних систем такий підхід можливо є виправданим і дійсно забезпечує побудову оптимальних моделей. Проте всі живі системи мають досить вузькі діапазони оптимальних значень параметрів існування, що диктується зовнішніми умовами й необхідністю швидкої адепта-ції до них. По відношенню до них більш адекватним є використання ідей Геделя щодо застосуван-ня зовнішнього критерію. У цьому випадку забезпечується аналіз розумової працездатності людини як системи, а моделі є оптимальними, оскільки при ускладненні моделі зовнішній крите-рій проходить через мінімаксне значення, яке визначає єдину модель оптимальної складності.
Критерій оптимізації моделей, що забезпечують максимальну якість діяльності СЛТС через максимальну точність прогнозу ПО, в такому випадку можна представити як 
Qopt =| argopt Φ(X1) – Q(X2) | ,                                                        (23)
де     Φ(X1) – коваріаційна матриця оцінок file_36.unknown
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на навчаючій добірці матриці Х1,
   Q(X2) – середньоквадратична помилка моделювання на перевірочній матриці Х2. 
Критерій  Q(X2) є зовнішнім критерієм.
Аналіз можливостей побудови оптимальних моделей проведений на прикладі однієї ГЕС (Саяно-Шушенської), де вимоги до операторів найвищі. Оптимальність моделей прогнозу розглядається з точки зору співвідношення витрат на кількість зареєстрованих параметрів, точність прогнозу за моделями і стійкість моделей до впливу показників людини, параметри якої суттєво відрізняються від параметрів навчальної вибірки моделі.
Подальший аналіз полягав у дослідженні впливу кількості предикторів, що включаються до моделі, на точність прогнозу для трьох випадків похибки апроксимації, коли з навчальної вибірки видалялись дані оператора, а прогноз будувався за моделлю, побудованою на решті даних: 1) мак-симальна похибка ERmax, 2) середня ERmean, 3) мінімальна ERmin. Результати аналізу (табл. 1) дозволяють зробити такі висновки: 
	помилка апроксимації суттєво не відрізняється для всіх трьох варіантів;

як правило, якість апроксимації монотонно зростає із збільшенням кількості предикторів в моделі, що є очікуваним;
якість прогнозу змінюється немонотонно з виразним екстремумом на 9 предикторах;
найбільшу похибку має варіант для оператора з максимальною похибкою апроксимації ERmax. Результат очікуваний, тому що модель будувалась без урахування оператора, який найбільшим чином вносив „збудження” в дані навчальної вибірки,
найбільш стабільний і низький рівень помилки спостерігається в іншому крайньому варіанті – для оператора з мінімальною похибкою ERmin, що також є очікуваним, тому що його дані спричиняють найменші відхилення в даних,
6) найбільш чутливим до кількості предикторів у моделі виявився варіант з видаленням з навчальної вибірки „середнього” оператора ERmean.
З метою усунення впливу нерівномірності представлення в навчальній вибірці операторів з різною похибкою апроксимації весь діапазон можливостей був пронормований відповідно до гістограми частот (рис. 8).
Гістограма частот похибок εпр за інтервалами  вказує на нерівномірність розподілу й необхідність ввести зважену міру похибки трьох випадків: 1) ERmax, 2) ERmean, 3) ERmin. Відповідно позначимо похибки прогнозу як ε1, ε2 та ε3, а ймовірність потрапляння оператора до цих класів як  p1, p2 та p3. Середньозважену похибку прогнозу обчислювали як
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Наприклад, для обстежених 46 операторів Саяно-Шушенської ГЕС середньозважена оцінка ймовірності помилки прогнозу з урахуванням p1 = 0.02, p2 = 0.24, p3= 0.46 дозволила підтвердити існування певного „оптимуму” кількості предикторів, які включаються в модель, що дозволяє на практиці зменшити обсяг обстеження претендентів на операторську посаду із збереженням достатньо високої точності прогнозу.
Таким чином, оптимальним варіантом моделей прогнозу професійної придатності операторів Саяно-Шушенської ГЕС є моделі, що включають 10 або 11 предикторів. 
Наведена методика визначення оптимальних моделей була також використана для побудови оптимальних моделей для поточного контролю працездатності операторів, що підтвердило результати попередніх досліджень, отриманих за іншою методикою побудови оптимальних моделей. Співставлення отриманих результатів з відомими даними (С.М. Артюх) підтверджує недостатність використання узагальненої моделі для всієї професійної групи і необхідність побудови моделей з урахуванням специфічних особливостей праці на конкретному підприємстві. 
Результати дослідження оптимальних моделей прогнозу працездатності операторів привели до необхідності дослідження такої характеристики використаних рівнянь, як стійкість рішень. 
У загальному випадку працездатність можна представити як макроскопічну змінну, вихідну координату нелінійної нерівноважної системи – оператора, що описується нелінійними динамічними рівняннями. Професійна працездатність характеризує функціональну систему діяльності, в якій динамічні змінні Xi мають неперервний характер і залежать від часу, а закони, з яких вони визначаються, формулюються у вигляді диференційних рівнянь Xi=Xi(t) (i=1,2,…,n).  
Вектор Xi(t) задовольняє системі диференційних рівнянь
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= fi (X1, X2,..., Xn, λ, t),                                                            (25)
де       fi – деяка нелінійна функція (у загальному випадку);
          λ – визначає сукупність параметрів, які описують внутрішні й зовнішні умови діяльності.
Xi(t) є розв’язком системи рівнянь і утворює траєкторію у фазовому просторі рішень. За теоремою Ляпунова, якщо для довільного моменту часу t (або події) для будь-якого значення ε > 0 (помилка прогнозу) можна знайти таке значення δ (ε, t0) > 0, що для будь-якого розв’язку file_40.unknown
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i(t) - Xi(t) | → 0  при t → ∞                                                        (26)
означає, що всі траєкторії асимптотично наближаються до стійкої траєкторії і рівняння-розв’язки  системи, побудовані на навчальній вибірці (початкові умови t0) залишаються валідними для будь-якого випадку t > t0. Перевірка цих умов у практичному відношенні забезпечується шляхом розбивки  добірки на навчальну й перевірочну з оцінкою статистики похибок прогнозу.
Зважаючи на дискретний характер практичної реалізації вимірів працездатності оператора, рівняння описують дискретний процес і рішення є статистичними моделями опису динамічної працездатності. У такому випадку аналогом стійкості розв’язків системи (4.19) є рівняння
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яке також є динамічним рівнянням, причому вагові коефіцієнти (регресії) також залежать від  параметру t, в ролі якого для професійного відбору виступає процес подій. 
Стійкість за Ляпуновим означає також, що мала зміна початкових умов не може викликати великих змін рішення. Якщо підходити до професійного відбору з традиційних (типових на сьогодні) позицій, то будь-яке рішення не буде стійким, оскільки, як було показано вище, воно залежатиме від навчальної вибірки для побудови моделі. Але у випадку використання методики середньозважених оцінок з’являється  можливість підвищення надійності й стійкості прогностичних оцінок, що забезпечує високо точний прогноз працездатності оператора.
У п’ятому розділі  вирішено завдання розробки принципів синтезу систем високоточного прогнозу працездатності операторів на різних стадіях їх професійної біографії. 
Відповідно до запропонованої концепції базовою психодіагностичною системою є система для психофізіологічних досліджень в лабораторних умовах (СПФІ), створення  якої вимагає урахування наступних принципів: адекватності тестів, що використовуються, досліджуваним функціям; мінімальної дії; урахування часового чинника; спеціалізованої СУБД; використання динамічної бази даних.
Принципи й структура систем прогнозування професійної придатності оператора: викорис-тання зовнішнього критерію для оцінки профпридатності індивідуума до операторської діяльності; визначення ступеня відповідності рівня розвитку ПВПЯ індивіда професійним вимогам; багатофу-нкціональність; оцінювання „вертикальної” структури психофізіологічних показників; використа-ння моделі «еталонного» оператора для конкретної професійної групи певного типу підприємств.
Як зовнішній критерій використовується група професійної придатності, кількість яких дорівнює 4, а методичні особливості їх побудови за експертним оцінюванням і використання в енергетиці розвинуті спільно з О.В. Герасимовим. Системи первинного психофізіологічного контролю (профвідбору) направлені на оцінку неспецифічних професійно значущих якостей, що допомагають (або перешкоджають) оволодінню обраною професією або роботі за професією. Засоби й методи оцінки повинні бути достатніми для того, щоб зробити висновок про потенційну професійну придатність R конкретного кандидата на операторську професію як інтегральний показник, а також щодо рівня розвитку окремих інформативних ПВПЯ Qi. Якщо file_45.unknown
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Qi ≤ Qкритич, → умовна професійна придатність                 (28)
g1 → професійна непридатність,
де i=1…4 .
Принципи й структура систем оцінки професійного старіння оператора: відповідність віковим змінам ПВПЯ; оцінка еволюції адаптаційних можливостей оператора; урахування об’єктивних фізіологічних показників і психофізіологічних, суб’єктивних псисихологічних оцінок; аналізу динаміки показників професійного старіння; індивідуального „профілю старіння”.
Принципи побудови систем щоденного контролю були підтверджені на розширеній вибірці  професіональних операторів у порівнянні з попередніми розробками.
Загальна структура стадій психофізіологічного контролю працездатності операторів включає три рівня оцінки й прогнозування функціонального стану та працездатності, а базою  узагальненої системи є база даних ПВПЯ, які вимірюються та оцінюються на кожному рівні формування працездатності оператора (рис. 9).
У шостому розділі вирішено завдання аналізу ефективності розроблених систем (психофізіологічного забезпечення працездатності операторів СПЗО, та її підсистем психофізіологічного професійного відбору ППВ і передзмінного контролю СПОРО) з точки зору їх використання для нових досліджень, практичного впровадження, а також економічної та ергономічної ефективності (по відношенню до базового зразка).
Розроблені принципи і критерії функціонування інформаційної технології управління працездатністю операторів-спостерігачів були реалізовані у вигляді комп’ютерних систем психофізіологічної підтримки операторської праці й впроваджені на підприємствах енергетики Росії і України, а система психофізіологічних досліджень (СПФД), крім того, в університеті й Медичній академії м. Гронінген (Нідерланди). Використання СПФД дозволило підтвердити існування в коливальній структурі виконання когнітивних задач певних „смуг”, які частково співпадають зі „смугами” частот у фізіологічних параметрах розумової діяльності. Крім того, встановлено, що періодична складова 0.1 Гц виділяється також у часовій структурі виконання когнітивних задач і є інформативною по відношенню до динаміки розумової діяльності.
 Системи професійного відбору були використані для прийому на роботу персоналу Зміївської ДРЕС, персоналу чотирьох ГЕС Сибіренерго, а також застосовані для обстеження персоналу Укрпатенту, що дозволило побудувати надійні моделі прогнозу спеціалістів підприємств і впровадити системи для подальшого застосування.
Системи щоденного контролю, раніше розроблені для міні-ЕОМ і випробувані на Конаковській ДРЕС (КонДРЕС), були доопрацьовані в методичному й технічному відношенні та впроваджені на персональних комп’ютерах для операторів ГЕС, що дозволило отримати порівняльні дані для подальшого вивчення специфіки операторської праці різних професійних груп – Красноярської (КГЕС) і Саяно-Шушенської (СШГЕС) ГЕС, а також диспетчерів Красноярськенерго (табл. 2). 
Використання для моделей прогнозу в системі СПОРО параметрів зовнішніх факторів (досліджено вплив показників щільності й швидкості сонячного вітру, а також стану геомагнітного поля) дозволяє збільшити точність прогнозу продуктивності праці когнітивного типу до 98.3%, що значно перевищує інші відомі методи. 
Аналіз техніко-економічної ефективності в результаті використання ергономічного забезпечення операторської праці проведений з використанням офіційних даних Міненерго України. Беручи за базовий варіант систем прогнозування професійної придатності до операторської професії розробки, теоретичною верхнею межею точності яких відповідно до опублікованих даних вважається в середньому 75%, тобто ймовірність помилкового прийому на роботу в яких рППВ дорівнює 0.25, з урахуванням ймовірності аварій внаслідок помилки прогнозу профпридатності операторів у базовій моделі рfile_49.unknown

thumbnail_40.wmf
б

ун


та за результатами використання СПЗО рfile_50.unknown

thumbnail_41.wmf
СПЗО

ун


. Ефект від впровадження СПЗО як ергономічного забезпечення UСПЗО у порівнянні з базовим зразком Uб обчислено через зменшення кількості можливих аварій Пп:
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Показано, що впровадження СПЗО в частині професійного відбору може дати зменшення кількості аварій внаслідок підвищення точності прогнозу профпридатності потенційних операторів на 52 випадки щорічно. При щоденному контролі впровадження системи СПОРО на енергопідприємствах України дозволяє за таким розрахунками отримати зменшення статистично реєстрованих порушень на 32 щорічно.
Таким чином, аналіз результатів розробки та використання СПЗО на промислових підприємствах доводить ефективність розробленого ергономічного забезпечення у вигляді комп’ютерних систем психофізіологічного прогнозування працездатності операторів, що підтверджується актами промислового впровадження.

ВИСНОВКИ
У дисертації теоретично й експериментально вирішується наукова проблема – створення ергономічних основ розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора з високою точністю та надійністю на підставі психофізіологічних моделей діяльності. Проблема вирішена :
	послідовним аналізом можливостей й обмежень існуючих підходів і надійності наукового теоретичного базису, що дотепер склався; 
	синтезом нового підходу, який базується на новому уявленні про співвідношення інформаційного та енергетичного контурів управління діяльністю людини, а також створенням адекватних комп’ютерних технологій оцінювання та прогнозування   працездатності оператора.

Найважливіші  наукові результати, одержані в дисертації:
	Методологічною основою надійної психофізіологічної оцінки та прогнозування працездатності операторів є трирівнева модель формування працездатності, яка відрізняється тим, що представляє працездатність як стан „професійного гомеостазу”, який формується в результаті інтерференції дії генетично обумовлених, вікових та поточних психофізіологічних чинників, ієрархія яких утворюється в результаті формування динамічного інформаційного контуру в струк-турі ФСД оператора, а стійкість контуру визначає рівень актуалізованої працездатності оператора.

Відмінною особливістю такого підходу від існуючих теоретичних моделей є: а) розмежування енергоінформаційного забезпечення функціонування організму людини на окремі енергетичний та інформаційний контури, б) замикання інформаційного контуру назовні організму завдяки об’єкту діяльності, чим забезпечується безперервність циркуляції інформації в контурі та існування концептуальної моделі діяльності оператора.
	Встановлено, що причиною неточності оцінок працездатності оператора є недостатнє врахування динамічних показників діяльності. На різних рівнях формування працездатності (загальному, віковому та поточному) в методики оцінювання та прогнозу мають включатися найбільш інформативні динамічні психофізіологічні параметри, які  відбираються до моделі прогнозу за зовнішнім критерієм і забезпечують точність прогностичних оцінок ні рівні 95%.

Розвинуто методологічний підхід до психофізіологічного прогнозування працездатності оператора, особливістю якого є застосування систем, що реалізують використання адекватної інформації на всіх етапах контролю працездатності оператора на основі врахування психофізіологічних особливостей динаміки переробки інформації людиною. У порівнянні з іншими існуючими підходами, для яких вважається, що мінімальний рівень помилки прогнозу дорівнює 0.3, розроблена методологія дозволяє  зменшити цей рівень до 0.05, що створює передумови для суттєвого зменшення економічних та соціальних втрат.
Розроблені принципи синтезу комп’ютерних систем високоточного прогнозу працездатності операторів на різних стадіях їх професійної біографії; системи самонастроюються на умови використання за зовнішнім критерієм відповідно до групової (при професійному відборі) та індивідуальної (при поточному моніторингу) норми, що відрізняє їх від інших існуючих систем.
Розроблено методичне та програмне забезпечення експериментальних досліджень ПВПЯ операторів, яке включає психологічні методи, вимірювання фізіологічних показників працездатності оператора, а також статистичні методи аналізу експериментальних даних і побудови прогнозу працездатності. 
Розроблено методики досліджень працездатності операторів, які згруповані в три групи відповідно до рівня формування працездатності оператора, а саме для дослідження:  загального рівня ПО, повільноплинних змін рівня ПО, поточної ПО.
Розроблені окремі методи досліджень, а саме:
	вдосконалено методику оцінки функціональної рухливості нервових процесів Хільченка-Макаренка за рахунок урахування працездатності оператора в умовах дії перешкод;

розроблено методику побудови моделі професійного старіння операторів, що дозволяє врахувати такі аспекти загальної працездатності людини-оператора, як міокардіально-гемодинамічний і структурно-метаболічний гомеостати, стан вестибулярного апарату, здатність до переробки  інформації, а також зворотній зв'язок між адаптаційним потенціалом серцево-судинної системи і контуром функціонального резерву системи кровообігу;
розроблено методику аналізу інформативних ознак коливальної структури часу вирішення задач, що полягає у виділенні в цій структурі стійких частотних „смуг”;
розроблено методику аналізу надійності та стійкості регресійних моделей прогнозу працездатності як динамічних моделей опису дискретних подій;
розроблено методику аналізу та виявлення в динаміці поточної працездатності фаз перебудови фізіологічного забезпечення працездатності оператора, яка полягає у виявленні моментів виникнення біфуркацій часу вирішення задач та побудові біфуркаційних діаграм. 
Практичні результати:
1) розроблені критерії та алгоритм визначення інформативних психодинамічних показників фізіологічного стану людини-оператора;
2) обґрунтовані види й параметри тестових психологічних завдань, характеристики їх виконання, які включаються до психофізіологічних моделей діяльності оператора;
3) визначені параметри оптимальних моделей прогнозу працездатності;
4) розроблено методичне забезпечення створення комп’ютерних систем оцінки та прогнозування професійної працездатності оператора;
5) розроблені практично діючі системи контролю працездатності оператора, визначені умови та границі їх надійності в реальних виробничих випробуваннях;
6) експериментально доведена точність прогнозування 95% на основі систем щоденного контролю і  професійного відбору.  
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АНОТАЦІЯ

Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психофізіологічних моделей діяльності. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.04 - Ергономіка. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2007.
Сформульоване і вирішене завдання підвищення ефективності функціонування ергатичних систем шляхом застосування систем прогнозування професійної працездатності оператора, які , на відміну від існуючих підходів, забезпечують надійність прогнозу на рівні 0,95. Методологічною основою надійної психофізіологічної оцінки та прогнозування працездатності операторів є трирівнева модель формування працездатності, яка відрізняється тим, що представляє працездатність як стан „професійного гомеостазу”, який формується в результаті інтерференції дії генетично обумовлених, вікових та поточних психофізіологічних чинників, ієрархія яких утворюється в результаті формування динамічного інформаційного контуру в структурі функціональної системи діяльності оператора, а стійкість контуру визначає рівень актуалізованої працездатності оператора. Розвинуто методологічний підхід і принципи синтезу комп’ютерних систем прогнозу працездатності операторів на різних стадіях їх професійної біографії, методичне й програмне забезпечення експериментальних досліджень професійно важливих психофізіологічних якостей операторів. Розроблено методики досліджень працездатності операторів, які згруповані в три групи відповідно до рівня формування працездатності оператора, а саме для дослідження:  загального рівня ПО, повільноплинних змін рівня ПО, поточної ПО. В експериментальних дослідженнях в лабораторних та виробничих умовах на різних групах операторів доведені ефективність та дієвість розробленого методологічного підходу. Проведено аналіз ефективності створених систем.
Ключові слова: працездатність оператора, психофізіологічні професійно важливі якості, ергономічна оцінка, професійний відбір, моніторинг професійного старіння, щоденний контроль, комп’ютерні системи, модель прогнозу.

АННОТАЦИЯ

Буров А.Ю. Эргономические основы разработки систем прогнозирования работоспособности человека-оператора на основе психофизиологических моделей деятельности. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.01.04 - Эргономика. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2007.
Существующие подходы к прогнозированию работоспособности операторов не позволяют снизить уровень ошибки прогноза ниже 0.3, что приводит к необоснованному допуску к работе лиц, не соответствующих требованиям к операторскому труду, и, как следствие, к высокой доле аварий и нарушений технологического режима по вине человека, включенного в контур управления сложной технической (технологической) системой. Причиной недостаточной точности прогноза является неадекватность используемых средств оценки, которая проявляется в: неоптимальном выборе профессионально важных психофизиологических качеств, недостаточном учете когнитивных составляющих деятельности и их динамических составляющих, неоптимальных параметрах используемых моделей прогноза. 
В диссертационной работе разработан и обоснован теоретически, а также в экспериментальных исследованиях методологический подход, обеспечивающий решение задачи повышения эффективности функционирования эргатических систем путем использования систем прогнозирования профессиональной работоспособности оператора, которые, в отличие от существующих подходов, обеспечивают надежность прогноза на уровне 0.95. Методологической основой надежной психофизиологической оценки и прогнозирования работоспособности операторов является трехуровневая модель формирования работоспособности, которая отличается тем, что представляет работоспособность как состояние „профессионального гомеостаза”, который формируется в результате интерференции действия генетически-обусловленных, возрастных и текущих психофизиологических факторов, иерархия которых создается в результате формирования динамического информационного контура в структуре функциональной системы деятельности оператора, а устойчивость контура определяет уровень актуализированной работоспособности оператора. Рассмотрены уровни модели: общая профессиональная пригодность (генетически обусловленные психологические и психофизиологические параметры), профессиональное старение (обусловленные возрастом изменения работоспособности)  и ежеднев-ная работоспособность (психофизиологические, прежде всего, колебательные, параметры).  
Отличительной особенностью такого подхода от существующих теоретических моделей являются: а) разделение энергоинформационного обеспечения функционирования организма человека на отдельные энергетический и информационный контуры, б) замыкание информацион-ного контура вне организма через объект деятельности, чем обеспечивается непрерывность цирку-ляции информации в контуре и существование концептуальной модели деятельности оператора. Показано, что выбор наиболее адекватных психофизиологических показателей работоспособности следует проводить из числа динамических показателей информационного контура.
В экспериментальных исследованиях лабораторного и производственного характера с использованием различных групп профессиональных операторов и добровольцев (736 человек) как в Украине, так и в других регионах (Россия, Нидерланды) доказана справедливость разработанных теоретических положений. 
Исследованы оптимальные характеристики регрессионных моделей, использованных для прогнозирования работоспособности операторов, их устойчивость и прогностические возможности. Показано, что для задач профессионального отбора уровень точности прогноза может быть увеличен до 95%, а для ежедневного контроля – до 98%.
Разработан методологический подход и принципы синтеза компьютерных систем прогноза работоспособности операторов на различных стадиях их профессиональной биографии, методическое и программное обеспечение экспериментальных исследований профессионально важных психофизиологических качеств операторов. Разработаны методики исследований, сгруппированные в три группы в соответствии с уровнем формирования работоспособности оператора.
Проведен анализ эффективности разработанных систем. Показано, что промышленное использование систем психофизиологического обеспечения работоспособности операторов позволяет на энергопредприятиях Украины снизить количество аварийных ситуаций вследствие ошибочных действий операторов на 52 случая при использовании только подсистемы профессионального отбора и на 32 случая при использовании подсистемы ежедневного контроля. 
Ключевые слова: работоспособность оператора, психофизиологические профессионально важные качества, эргономическая оценка, профессиональный отбор, мониторинг профессионального старения, ежедневный контроль, компьютерные системы, модель прогноза.

SUMMARY

Burov O.Yu. Ergonomic fundamentals of the systems’ development for a human-operator capacity for work prediction on basis of psychophysiological models of activity. – Manuscript.

Dissertation for award of the academic degree of Doctor of Science in engineering on the Specialty 05.01.04 – Ergonomics. - Kharkiv National Academy Of Municipal Facilities, Kharkov, 2007. 
It is formulated and solved the task to increase efficiency of ergatic systems’ functioning by way of using the systems for prediction of an operator professional capacity for work that, in contrast to approached existed, assure the prediction accuracy  at the level 0,95. Methodological basis of the reliable psychophysiological assessment and prediction of operators’ capacity for work is a 3-level model of the capacity formation that differs by representing the capacity as a state of „professional homeostasis”. It appears as a result of interference acting of genetically-aided, age-related and current psychophysiological indices which hierarchy is created as a result of appearance of dynamic information contour in the structure of an operator activity functional structure, and the contour stability determines a level of the operator capacity (OC) actualization. It is developed the methodological approach and principles of computer systems’ synthesis for operators’ capacity prediction at different stages of their professional biography, methodical and software tools for experimental research of operators professionally important psychophysiological qualities. They are developed techniques for research of operator capacity that are grouped into three groups accordingly to the level of capacity forming: OC general level, OC slowly varying changes, day-to-day OC. They were demonstrated in experimental research efficiency and effectiveness of the methodological approach proposed in different groups of operators in both laboratory and industrial sets. It was done analysis of the systems developed.
Keywords: operator capacity for work, ergonomic assessment, initial psychоphysiological professional selection, professionally important psychоphysiological qualities, day-to-day monitoring, professional ageing monitoring, computer systems, prediction model.
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