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Резюме 
Статията представя съпоставителен анализ на резултати, 

получени с метод за оценка на работното натоварване – NASA TLX, и 
метод за оценка на вероятността за човешка грешка - ОРЕ. На основата 
на архиви от обучение на ПМС-1000 при авария „Скъсване на главен 
паропровод в херметичната зона на ВВЕР-1000” се определят 
възможностите на двата метода за пряка и косвена оценка на работното 
натоварване. 

Comparative analysis of methods for workload assessment of the main control 
room operators of NPP, Vladislav Georgiev and Gueorgui Petkov 

The paper presents benchmarking workload results obtained by a method for 
operator workload assessment – NASA Тask Load Index, and a method for human error 
probability assessment - Performance Evaluation of Teamwork. Based on the archives of 
FSS-1000 training in the accident “Main Steam Line Tube Rupture at the WWER-1000 
Containment” the capacities of the two methods for direct and indirect workload 
assessment are evaluated. 

 
Увод 
Работното натоварване (РН) е нещо, което се изпитва индивидуално от 

всеки човек. То е сложно и е трудно за измерване. 
Един от начините „да се измери” е да се поиска от хората субективно да 

опишат и преценят натоварването, което изпитват. Тъй като работното 
натоварване може да бъде причинено от различни фактори, е необходимо те 
да се оценят индивидуално. 

Работното натоварване може най-общо да се определи като 
количеството работа, предназначена или очаквана за извършване от 
работника за определен период от време. В този контекст резултатът ще се 
определя от това кога РН става прекомерно, така че изпълнението на 
работника да започне да се влошава и да се съпровожда от грешки. По 
време на работа то може да се представя като сложен и многомерен 
резултат, обхващащ броя на задачите, тяхната трудност, комплексност, 
приоритет и времето, което е необходимо за изпълнението им. 

Работното натоварване по време на обучението на тренажор може да 
се определя обективно или субективно, пряко или косвено чрез различни 
методи. Сравняването на резултатите за РН при операторските действия би 
дало ценна информация за възможностите за намаляване на вероятността 
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от операторски грешки, особено през интензивния период на работа, 
например след случването на авария. Началната стъпка на методологията е 
да се избере най-подходяща мярка за оразмеряване на работното 
натоварване. 

В статията са разгледани: метод за оценка на РН – 'Индекс на 
натоварване от задачата' (NASA-TLX) и метод за оценка на 
вероятността от познавателна грешка (ВПГ) „Оценка на работата на 
екип‟ (ОРЕ) при авария „Скъсване на главен паропровод в херметичната 
зона на ВВЕР-1000” по архив от ПМС-1000. Съпоставени са резултатите, 
получени при оценяването на три екипа (условно номерирани 16,17,18), като 
сценарият е разигран в по два варианта за всеки екип (A и B). В 
симулаторните занятия във 'вариант B‟ е намалена времевата стъпка на 
протичане на аварията - събитията, параметрите и действията се случват за 
по-малък интервал от време, като по този начин се цели да се увеличи 
работното натоварване на операторите. Това се постига чрез промяна 
моментите на задаваните от инструктора събития на откази, задействания на 
автоматиката и действия на външните оператори. И двата метода 
позволяват индивидуално и поекипно сравняване на резултатите. С метода 
NASA-TLX пряко се получава резултат за РН, а с метода ОРЕ - за ВПГ. 

 
Метод “Индекс на натоварване от задачатата” – NASA TLX 
Методът „Индекс на натоварване от задачата” (NASA-TLX) e разработен 

от Националната въздухоплавателна и космическа администрация на САЩ 
(NASA – National Aeronautics and Space Administration). Първоначално той е 
използван за оценяване на РН на астронавтите и пилотите, но впоследствие 
е намерил приложение и в ядрената енергетика. Този набор от скали за 
оценка е разработен за субективна преценка на изпитаното натоварване по 
време на различни задачи. 

За правилното оценяване на натоварването на операторите е 
необходимо да получим преценки за относителната важност на описаните 
по-долу шест ключови фактора, Таблица 1. Процедурата за получаване на 
преценката за относителната важност е тривиална: 
1) В таблица са подредени по двойки шестте ключови фактора, като 

например „Умствено натоварване”–„Удовлетвореност от 
изпълнението”. Нужно е операторът да избере кой от двата фактора 
е по-важен за натоварването от операторската работа при 
изпълнение на задачите по време на сценария. 

2) Оценяването на операторите се извършва по шест десетостепенни 
скали, като операторите маркират позицията от скалата, отговаряща 
на моментното им работно натоварване по време на проиграване на 
сценария (Фигура 1). 

3) Обработката на резултатите от таблиците и скалите става чрез 
програмен продукт, изработен на Excel, като последователно се 
въвеждат и обработват записите от всеки оператор. 
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Таблица 1  
Описание на ключовите фактори и определяне на скалите по метода NASA TLX. 

НАИМЕНОВАНИЕ СКАЛА ОПИСАНИЕ 
 
 

УМСТВЕНИ 
НАТОВАРВАНИЯ 

 
 

Високо / Ниско 

Каква умствена активност се изискваше 
(например, мислене, решение, изчисляване, 
запомняне, гледане, търсене, т.н.)? Беше ли 
задачата лесна или трудна, проста или 
сложна, силно или слабо влияеща на крайния 
резултат?  

 
 

ФИЗИЧЕСКИ 
НАТОВАРВАНИЯ 

 
 

Високо / Ниско 

Каква физическа дейност се изискваше 
(например, бутане, дърпане, обръщане, 
контролиране, активиране и т.н.)? 
Беше ли задачата лека или изискваща сила; 
малко или много ръчни операции се 
изискваха? 

 
 

НАПРЕГНАТОСТ 
ПОРАДИ ЛИПСА 

НА ВРЕМЕ 

 
 

Високо / Ниско 

Какъв недостиг от време сте чувствали поради 
скоростта или темпото, с което са възниквали 
задачата или нейни елементи? Беше ли 
темпото бавно, спокойно или прекалено 
бързо? 

 
УСИЛИЕ 

 
Високо / Ниско 

Колко усилено сте работили умствено и 
физически, за да достигнете нивото си на 
изпълнение? 

 
УДОВЛЕТВОРЕН

ОСТ ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Добро / Лошо 

Доколко мислите, че сте успели да постигнете 
на целите на тази задача? Колко удовлетворен 
сте от вашето изпълнение при постигането на 
тези цели? 

 
ЧУВСТВО НА 
БЕЗСИЛИЕ 

 
Високо / Ниско 

Колко несигурен, обезкуражен, колебаещ се, 
“блокирал” или отчаян (за разлика от уверен, 
удовлетворен, спокоен, сигурен или доволен) 
се чувствахте по време на задачата? 

 

          

Ниско Високо 

Фигура 1. Градиране на скалите за ключовите фактори на NASA TLX. 

 
Метод “Оценка на Работата на Екип” - ОРЕ 
Методът „ОРЕ' e разработен за пряко отчитане на човешкото 

изпълнение на динамичните отклонения от обективно съществуващите 
Фактори и условия на контекста (ФУК) на субективните представи на 
човека за тях. Следните ФУК се използват в ОРЕ моделите за количествено 
оценяване на контекста на човешките действия: 1) Събития; 2) Функции  на 
безопасност; 3) Тенденции на параметрите; 4) Цели; 5) Човешки действия; 6) 
Преходи. Методът дава възможност наблюдение и анализ на динамични 
събития за разкриване на механизмите на погрешните човешки действия 
(нарушения, познавателни и изпълнителни грешки) и оценка на техните 

XIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ'08

17 - 20 септември 2008 г. 
             гр. Созопол



вероятности [1, 2]. Това позволява и систематично разбиране на връзките 
причина-ефект, които най-често се описват чрез Факторите, влияещи на 
изпълнението/поведението (ФВИ/ФВП) в другите методи за Анализ на 
Надеждността на Човека (АНЧ). 

ФВИ са били замислени като съставна част на АНЧ и имат две основни 
цели: 1) да компенсират отсъствието на емпирични данни; 2) да компенсират 
отсъствието на контекста в методите за АНЧ чрез прилагане на принципа на 
декомпозицията – фрагментиране на действията и разделяне на ФВИ. Обаче 
разделянето на ФВИ не е лесно – те не са независими. Например, ФВИ като 
опит, обучение, време, процедури, планове, ръководство, шум, достъпност, 
мотивация, информация, стрес, комуникация, интерфейс, сложност, работно 
натоварване, цели, местоположение, синергизм, запаси, организация и т.н., е 
възможно само условно да бъдат разделени чрез използване на експертно 
мнение или в емпиричен експеримент, който променя само един ФВИ, като 
се стреми другите ФВИ да останат непроменени. Някои от тях могат да се 
измерват и обективно (например, стрес, шум и др.), но поради сложността на 
измерването в работни, дори и в тренировъчни условия, то най-често се 
заменя с мнение на експерт. 

Методът ОРЕ прилага съгласувана процедура за макроскопично 
квантифициране на контекста на познание и комуникация в група и оценява 
ВПГ на индивидуалното и екипното изпълнение [1, 2]. Затова той дава 
възможност за косвена оценка за влиянието на ФВИ, като РН на основата на 
сравнението на ВПГ. Процедурата се състои от последователно прилагане 
на метода “Нарушение на обективните граници” в Комбинаторен модел на 
контекста за макроскопично квантифициране на контекста. Техните 
резултати са използвани за получаване на вероятностите за познавателна 
грешка чрез метода ОРЕ. 

 
Съпоставителен анализ на резултатите на NASA-TLX и ОРЕ за РН 
Поради липсата на единна мярка за оценяване на РН в двата метода в 

статията сме се опитали да съпоставим пряк резултат за РН, получен с 
метода NASA-TLX, и косвен резултат за РН чрез корелацията му с ВПГ, 
получен чрез метода ОРЕ. Въпреки различните мерки сравнението е 
възможно, тъй като в условията на експеримента е заложено РН да е 
единственият ФВИ, който се променя за ‟вариант B‟ в сравнение с „вариант 
B'. На Фигура 2 е представено сравнението между ВПГ и РН на инженера на 
системата за управление на реактора (ИСУР) за три екипа и в двата 
варианта на сценария „Скъсване на главен паропровод в херметичната зона 
на ВВЕР-1000” [3]. 

От резултатите се вижда, че при занятията 16В, 17В и 18В е налице по-
голямо РН и съответно по-голяма ВПГ поради намалена времева стъпка на 
протичане на аварията (събития, параметрите и действията се случват за по-
малък интервал от време) съответно с достигане на стойностите за 
задействане на автоматиката и реагиране на операторите. 
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A. метод „ОРЕ” B. метод „NASA-TLX” 

Фигура 2. Сравнение между ВПГ и РН на ИСУР за три екипа и в двата варианта на 
сценария „Скъсване на главен паропровод в херметичната зона на ВВЕР-1000”. 

 
На Фигура 3 е представено сравнение между ВПГ и РН на СОУТ за три 

екипа и в двата варианта на сценария „Скъсване на главен паропровод в 
херметичната зона на ВВЕР-1000” [3]. 

 

  
A. метод „ОРЕ” B. метод „NASA-TLX” 

Фигура 3. Сравнение между ВПГ и РН на СОУТ за три екипа и в двата варианта на 
сценария „Скъсване на главен паропровод в херметичната зона на ВВЕР-1000”. 

 
От графиките се вижда, че занятията 16В, 17В и 18В протичат при 

намалена времева стъпка на аварията, но ВПГ и РН за тях са съответно по-
малки (с изключение на екип 18). От Фигура 2 и 3 (с изключение на 18) може 
да се види, че РН и ВПГ са корелирани случайни величини. Обаче от 
изключението 18 за СОУТ се вижда, че тази корелация изменя знака си. Това 
може да се обясни и с Фигура 4, където е показана хипотетичната 

зависимост между ефективността (неефективността  ВПГ) и РН на 
човека [4]. 

Изводи 
От резултатите се вижда, че работното натоварване и вероятността за 

познавателна грешка се влияят от времевата стъпка на аварията. 
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Те са корелирани величини, но зависимостта между тях не винаги е 
линейна (каквато зависимост най-често се използва в методите за АНЧ). 

Освен това, работното натоварване, както и вероятността за грешка на 
човека зависят от индивида, екипа и редица други фактори.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 4. Хипотетична зависимост между ефективността и натоварването на 

човека. 
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