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АПАРАТНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА

ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДБОР

НА ОПЕРАТОРИ ЗА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

Е.ПАНДОВ. А.ПОПАНДРЕЕВА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

За осъщесвяване на професионален подбор на оператори на

АЕЦ"Козлодуй" се прилага набор от 11 апаратни психологичсеки

теста, с които се изследва оперативната памет, подвижността

на психичните процеси, устойчивостта и превключването на

вниманието, краткотрайната памет и скоростта на

сензомоторната реакция, които могат условно да се разделят

на 4 групи според качествата, които изследват.

С тестовете от I група / С1, С2, СЗ, С4/ се изследва

оперативната памет, подвижността на психичните процеси,

устойчивостта и превключването на вниманието и психическата

устойчивост в условията на наложен темп, на лимит и дефицит

от време. Това се осъществява като на екран пред

изследваното лице се появяват една или две цифри от 0 до 9

със или без знак помежду им на порменящ цвета си фон.

Изследваното лице звършва съответните аритметични действия и

казва гласно резултата. Провеждащият изследването с помощта

на съответната апаратура сверява верността на отгвора и

отчита съответно вярна, невярна или пропусната реакция. Спо-

ред I 1] броят допуснати грешки ( неверни реакции) при про-

ведените изследвания потвърждава значението на оперативната

памет, която е едно от най-важните условия за адекватно от-

ражение на действителността.



При работа в екстремни условия при дефицит от време по-

днижиоетта па психичните процеси е особено важна за своепре-

менното построяваме на образно-концептуалния модел на ситуа-

цията. Показателите на подвижността на психичните процеси

намират отражение в броя на пропуските при решаване на зада-

чите на програмите CI, СЗ и С4.

С втората група тестове се изследва краткотрайната

памет. За целта пред изследваното лице се появяват от 3 до

8 цифри. За предварително зададено време изследваното лице

трябва от десетична клавиатура да набере цифрите. което са

се появили в съотвените ред на индицирането им. Отчитат се:

броя запомнени цифри, правилния ред на последователността на

появяването им, броя на неверни цифри, броя пропуснати

цифри.

Появяването на цифрите на екрана може да се осъществи по

3 начина:

Ml - едновременно;

М2 - последователно от ляво надясно;

МЗ - последователно в една и съща позиция.

Според [1] програма Ml е особено полезна за определяне

обема на краткотрайната памет, при която възприемането на

цифри на числото е симултанно ( едновременно лат.). Възмож-

ностите на симултантната зрителна памет са много важни при

големите сензорни работни полета на Блочния щит за управле-

ние и тя с основание се предявява като професионално значима

за операторската дейност.

При третата група тесотве се изследва проста

сенозомоторна реакция на светлинен или звуков дразнител ( СД

И ЗД) .
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За 30 последоватлни стъпки през изследваното лице се
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пояпяна светлинен дразнител ( с жълта светлина) за

предварително зададено време. Изследваното лице трябва по

пъяможно най-бързия начин да реагира с бутон. Между появата

на отделните светлинни дразнители има предварително

определена пауза, като за всяка стъпка тя е с различна

предварително определена пауза. Отчитат се: време за верни >

i
реакции, брой верни реакции, брой неверни реакции /реакции

по време на паузите/, брой пропуснати реакции.

С четвъртата група тестове се изследва сложна

лиференцироаъчна реакция ( реакция на разграничаване). За

целта пред изследваното лице се появяват три дразнителя

червена светлина. жълта светлина и звук по отделно или в

комбинация по два от тях.

При първия от тестовете ( ЖЗ) изследваното лице трябва

да реагира само на едновременната поява на жълта светлина и

звук ( бимодална реакция), а при втория - на едновременната

поява на жълта и червена светлина (ЖЧ). Отчитат се време за

реагиране при правилна реакиця, брой верни реакции (съответ-

но реагиране при едновременна поява на звук и жълта свет-

лина при първия тест и на жълта и червена светлина при вто-

рия тест), брой неверни реакции, брой пропуснати реакции.

Според f1] бързината на сензо-моторните реакции се пре- ]

дявява като изискване към операторите поради значението й в

екстремни ситуации, но тя не трябва да се постига за сметка

на адекватността. Безпогрешността на реакцията в оператор-

ската дейност на АЕЦ е несравнимо по-важна, отколкото заба-

вянето й с 2-3 стотни от секундата. поради което грешките

при сензомоторните реакции са изключително неблагоприятен

показател. От четирите сензо-моторни реакции диферешдировъч-

ната бимодална реакция най-категорично отразява значението
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на сенпо-моториката п операторската дейност.

Апаратите са реализирани като едноплаткови микрокомпют-

ри. Апаратът, реализиращ тестопете С1, С2. СЗ, С4 е с

микропроцесор М(.'68О2 ( с вграден тактов генератор и 128 би-

тов RAM. нерифиреп адаптер (PIA) MC6821 и нрепрограмируема

постоянна памет EPROM 2716).

Апаратът. реализиращ останалите тестопе се реализира

седна микропроцесорна конфигурация изградена с процесор

МС6Н00, оперативна памет RAM 2X2114 ( IK X 4). постоянна

памет EPROM 2 X 2732 ( 32 К X 8) и 4 паралелни интерфейсни

адаптери МС 6S2I.
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