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Przes³anki ergonomiczne
wyczuwania maszyny przez cz³owieka
Da³a mu topór wielki, dobrze le¿¹cy w d³oni, spi¿owy, z dwóch stron wyostrzony, a mia³ on stylisko z drzewa
oliwnego, uchwytne i bardzo piêkne.
Homer, Odyseja, pieñ pi¹ta. Przek³ad Jana Parandowskiego, PIW, Warszawa 1959

Wyczuwalnoæ narzêdzia:
problem odwieczny  problem
wspó³czesny
Nie kto inny, tylko sama nimfa Circe,
córka Heliosa, zaopatrzy³a Odysa w owo
wspania³e narzêdzie, by móg³ wraz z towarzyszami zbudowaæ statek i powróciæ
do domu. Dlaczego Homer podkrela, ¿e
by³o dobrze le¿¹ce w d³oni i uchwytne? Widaæ ju¿ wtedy (a mo¿e zw³aszcza
wtedy?) wyczuwalnoæ narzêdzia przez
operatora by³a w cenie, a Odys, m¹¿
znaczny i otoczony opiek¹ bogów  szczególnie zas³ugiwa³ na narzêdzie wyró¿niaj¹ce siê t¹ w³anie cech¹. Gdyby zapytaæ
wspó³czesnego murarza (na odpowiedzialnoæ czytelnika!), jaka kielnia najlepiej mu pasuje  odpowiedzia³by bez
wahania, ¿e taka, która dobrze le¿y w
rêce. I rzeczywicie, jak wszystkie narzêdzia, którym dany by³ czas, aby przez
setki, a nawet tysi¹ce lat mog³y doskonaliæ swe kszta³ty  kielnia istotnie dobrze
le¿y w rêce, pozwalaj¹c dowiadczyæ b³ogiego uczucia dopasowania.
Gdyby mo¿na by³o z ka¿dym nowym
wyrobem odczekaæ, a¿ przejdzie d³ug¹
drogê ewolucji i uzyska kszta³ty doskona³e*)  problem by³by metodologicznie
rozwi¹zany. Jednak innowacyjnoæ przemys³u w krajach rozwiniêtych, do jakich
aspirujemy, oceniana jest na oko³o 30%
*)
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Samochód np. czeka³ niemal 80 lat.

nowych wyrobów rocznie. Znaczna czêæ
 to wyroby o ca³kowicie nowym przeznaczeniu i formie, nie maj¹ce wczeniejszego odpowiednika (jak mówi¹ in¿ynierowie: przodka). Dobra wyczuwalnoæ wyrobu musi byæ im nadana przez
konstruktora ju¿ w momencie narodzin,
tj. podczas projektowania. Jest zatem rzecz¹ s³uszn¹ i wa¿n¹, aby ergonomia opanowa³a metodologicznie problem wyczuwalnoci i by³a w stanie dostarczaæ
w tym zakresie danych do projektowania.
Niestety, zastosowanie taniej ju¿ i dostêpnej techniki serwomechanizmów, wspomagaj¹cych organizm cz³owieka-u¿ytkownika w zakresie kinematyki (ruch) i
dynamiki (si³a) powoduje, ¿e wyczuwalnoæ wspó³czesnych maszyn (ogólnie:
obiektów technicznych) jest coraz gorsza,
a wynikaj¹cy z tego stres operatora  coraz wiêkszy. W istocie, dwigni¹ nie wiêksz¹ od o³ówka przewracaæ mo¿na  za porednictwem maszyny  góry, nie maj¹c
nawet pojêcia, jak potê¿ne s¹ rzeczywiste si³y u¿ytkowe rozwijane przez organ
roboczy maszyny. Z drugiej strony, mikromanipulatory (stosowane m.in. w operacjach na ¿ywych komórkach, genach
itd.) stawiaj¹ niespotykane wyzwania precyzji ruchów, która musi byæ o kilka rzêdów wy¿sza, ni¿ przyrodzona precyzja
dzia³ania organów wykonawczych cz³owieka.
Przy wspó³czesnym, wyrównanym
pod wzglêdem parametrów technicznych
poziomie konkuruj¹cych ze sob¹ maszyn
 jednym z powa¿niejszych, poza cen¹,
kryteriów decyduj¹cych o konkurencyjnoci  jest szeroko rozumiana przyjaznoæ maszyny dla operatora, wyra¿aj¹ca siê nie tylko poprawnym pod wzglêdem ergonomicznym rozwi¹zaniem stanowiska obs³ugi, ale tak¿e owym dobrym
wyczuwaniem po³o¿enia i ruchu maszyny i jej elementów w przestrzeni pracy.
Przek³ada siê to zreszt¹  przez niezawodnoæ  na czynniki ekonomiczne.

Próba definicji
Nie mo¿na uporaæ siê z problemem
nim siê go, stosownie do potrzeb, nie zdefiniuje. Pojêcie wyczuwania maszyny
przez operatora tylko w potocznym rozumieniu wydaje siê oczywiste, natomiast
w kategoriach obiektywnych jest trudne
do zdefiniowania, poniewa¿ wra¿enie lepszej czy gorszej wyczuwalnoci powstaje w wiadomoci cz³owieka wskutek skumulowanego oddzia³ywania ró¿nych
bodców, dochodz¹cych do mózgu kana³ami zmys³owymi. Czynnoci sterownicze s¹ wyrazem zaanga¿owania psychomotorycznego cz³owieka i wyczuwalnoæ maszyny lub ogólniej: obiektu technicznego nale¿a³oby okrelaæ w tych w³anie kategoriach. W zwi¹zku z tym wyczuwalnoæ mo¿na okreliæ, jako pozawzrokow¹ percepcjê kszta³tu i po³o¿enia
obiektu technicznego lub/i jego elementów oraz si³ zwi¹zanych z funkcjonowaniem tego obiektu. Oznacza to percepcjê
wy³¹cznie kinestetyczn¹ lub/i wykorzystuj¹c¹ czucie g³êbokie [6].

Próba kwantyfikacji
Mierzenie wyczuwalnoci nastrêcza
podstawowe trudnoci metodologiczne.
Zastosowanie do jego rozwi¹zania metod
eksperckich  zawsze chêtnie przywo³ywanych w trudnych chwilach  spe³nia³oby w tym przypadku rolê wytrycha,
odk³adaj¹c na póniej w³aciwe rozwi¹zanie. O zbyt du¿e pieni¹dze bowiem
chodzi (konkurencja!), aby mo¿na by³o
polegaæ na metodach b¹d co b¹d subiektywnych. Przechodz¹c zatem na
p³aszczyznê wskaników obiektywnych,
tj. liczb  nie sposób nie odnieæ siê do
podstawowego prawa psychologicznego
rz¹dz¹cego percepcj¹ bodców: prawa
Webera.
Prawo Webera g³osi, ¿e stosunek wyczuwalnego przyrostu natê¿enia bodca
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docieraj¹cego do receptorów cz³owieka
(∆P) do wartoci bezwzglêdnej tego bodca P jest wielkoci¹ sta³¹. Stosunek ten
nazwano u³amkiem Webera. Zjawisko to
odnosi siê tak¿e do bodców si³owych
wystêpuj¹cych przy obs³udze elementów
sterowniczych. Wykazano dowiadczalnie, ¿e u³amek Webera dla si³ wynosi oko³o 0,06 [2]. Oznacza to, ¿e cz³owiek wyczuwa przyrosty si³y nie mniejsze ni¿ 6%
jej bezwzglêdnej wartoci. Jednak poni¿ej pewnej wartoci (ok. 45 N)  zale¿noæ miêdzy wyczuwalnym przyrostem
si³y a jej bezwzglêdn¹ wartoci¹ przestaje byæ liniowa (rys.1). Oznacza to, ¿e
wprawdzie wyczuwane s¹ coraz mniejsze przyrosty si³, to jednak dok³adnoæ
wyczuwania, w³anie owa wyczuwalnoæ  ulega raptownemu pogorszeniu.
O ile przy sile 100 N wyczuwa siê, zgodnie z prawem Webera, zmianê si³y wynosz¹c¹ 6 N, to przy sile 10 N wyczuwa siê
wprawdzie zmianê rzêdu tylko 1,6 N, ale
stanowi to a¿ ok. 16% wartoci bezwzglêdnej tej si³y.
Poniewa¿ si³y rozwijane na elementach sterowniczych ograniczone s¹ przez
wydolnoæ i zmêczenie miêni  wchodz¹ one, si³¹ rzeczy, w obszar pogarszaj¹cej siê wyczuwalnoci, niebezpiecznie
zbli¿aj¹c siê do progu wyczuwalnoci.
Stawia to konstruktorów maszyn przed
powa¿nym dylematem: do jakich granic
zmniejszaæ obci¹¿enie si³owe, aby nie
powodowa³o niepotrzebnego wysi³ku, ale
jeszcze by³o wyczuwalne? Innymi s³owy:
jak zaprojektowaæ uk³ad sterowniczy, aby
sterowanie odbywa³o siê z najwy¿sz¹
mo¿liw¹ precyzj¹ przy najni¿szym potrzebnym wysi³ku?
Pewn¹ i jednoznaczn¹ odpowied na
to pytanie uzyskaæ mo¿na w³aciwie tylko dowiadczalnie, poniewa¿ liczba
zmiennych niezale¿nych przy projektowaniu uk³adów i elementów sterowniczych siêga kilkunastu, a ka¿da z nich ma
na ogó³ wp³yw na pozosta³e. Tak wiêc,
aby zaprojektowaæ uk³ad steruj¹cy dopa-

sowany dobrze (co w praktyce oznacza:
lepiej, ni¿ w wyrobach konkurencyjnych)
do cech psychomotorycznych cz³owieka
nale¿y przeprowadziæ odpowiednie badania empiryczne, a najw³aciwsza do tego
jest metoda symulacji [3]. W badaniach
tego rodzaju konieczne staje siê zastosowanie obiektywnego miernika jakoci ergonomicznej, aby ilociowo oceniæ, jaka
kombinacja parametrów powoduje najlepsz¹ regulacjê.
Podstawowymi kategoriami stosowanymi w kwalimetrii, zw³aszcza cech trudno mierzalnych (niemierzalnych?) s¹:
cecha mierzona, kryterium oceny i miernik. W przypadku wyczuwalnoci cech¹
mierzon¹ jest w³anie owa wyczuwalnoæ (brak podstaw do wprowadzania
innego terminu). Kryterium oceny mo¿e
byæ porównanie badanego obiektu do
wzorca (jeli istnieje) lub do najlepszego
znanego rozwi¹zania (np. wyrobu konkurencyjnego, poprzedniej wersji modernizowanego wyrobu, modelu funkcjonalnego itd.).
Prawdziwa jednak trudnoæ zaczyna
siê przy próbach znalezienia wskanika
wyczuwalnoci, który by³by obiektywny, powtarzalny i mo¿liwy do aparaturowego okrelenia. Mo¿liwe s¹ w tym przypadku dwa rodzaje mierników: fizykalne
i behawioralne. Klasyczne mierniki fizykalne zastosowano np. w badaniu le¿enia w rêce elektronarzêdzi [4], a by³y
nimi: kierunek i czêstoæ powstania b³êdu oddalenia punktu trafienia koñcówk¹
narzêdzia od punktu zadanego [mm] oraz
(mierzone sum¹ wektorow¹) kierunek i
wielkoæ k¹ta odchylenia osi narzêdzia od
zadanego kierunku [o].
Do badañ, w których stosuje siê mierniki behawioralne zalicza siê badania typu
psychotechnicznego. W badaniach tych
przedmiotem badañ jest zazwyczaj koordynacja wzrokowo-ruchowa, a parametrami okrelaj¹cymi jej jakoæ s¹: czas
wykonania zadania testowego i liczba
pope³nionych b³êdów. Wyczuwalnoæ

Rys. 1. Wyczuwalnoæ przyrostu si³y na elemencie
sterowniczym: 1  kierownica, 2  dwignia, 3 
peda³  wg Jenkinsa, cyt. za [2]

obiektu technicznego, w tym przypadku
aparatu testuj¹cego  jest ukryta w tych
parametrach, gdyby bowiem zmieniæ jakiekolwiek cechy morfologiczne lub informacyjne owego aparatu  wyniki by³yby
lepsze lub gorsze, w ka¿dym razie inne.
Niedogodnoci¹ metod opartych na pomiarze czasu wykonania zadania i liczby b³êdów jest jaskrawa opozycja, wystêpuj¹ca
miêdzy tymi parametrami. Nie bardzo wiadomo czy lepsze jest szybsze wykonanie
zadania, obarczone znaczn¹ liczb¹ b³êdów,
czy odwrotnie: wykonanie bezb³êdne, ale
za to przeci¹gaj¹ce siê w czasie. Próby syntetycznego pogodzenia tych przeciwstawnych wskaników musz¹ mieæ, si³¹ rzeczy
 charakter arbitralny.
Na szczêcie, dla wszelkich prac operatora polegaj¹cych na sterowaniu ci¹g³ym  dobrego i wypróbowanego w
praktyce rozwi¹zania dostarcza automatyka przemys³owa.

Jakoæ regulacji
jako obiektywny miernik
wyczuwalnoci
Optymalizacja uk³adów steruj¹cych
maszyn i urz¹dzeñ, szczególnie serwo- i
teleoperatorów, jest w istocie rzeczy badaniem koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Do badania jakoci ergonomicznej regulacji ci¹g³ej nale¿y zatem zastosowaæ taki
rodzaj miernika, który integrowa³by sk³a-

3

BEZPIECZEÑSTWO PRACY 7-8/2001

dow¹ czasu trwania dzia³ania ze sk³adow¹
b³êdu pope³nianego podczas tego dzia³ania. Do syntezy tych, jak ju¿ powiedziano, przeciwstawnych choæ zale¿nych
sk³adników  s³u¿yæ mog¹ kryteria oceny jakoci regulacji stosowane w teorii
regulacji [1]. Z szeregu kryteriów oceny
jakoci regulacji stosowanych w automatyce najbardziej przystaj¹cym do potrzeb
ergonomii jest kryterium ca³kowe, oparte
na kszta³cie charakterystyki czasowej od-

Rys. 2. Symulator ED3. Widok z boku

powiedzi operatora na wymuszenie skokowe [5]. Kryterium to spe³nia dwa wymagania, jakie stawia badacz zajmuj¹cy
siê uk³adem cz³owiek-obiekt techniczny:
 jest kryterium behawioralnym, tzn.
opisuje realistycznie zachowanie (behawior) uk³adu: cz³owiek-obiekt techniczny, uwzglêdniaj¹c iunctim czasu i b³êdu
regulacji;
 jest kryterium, które traktuje w jednakowych kategoriach oba cz³ony uk³adu, tj. cz³on techniczny i cz³on biologiczny.
Projektant maszyny ograniczony jest
w swych decyzjach wieloma czynnikami
konstrukcyjnymi, zawsze jednak pozostaje mu znaczny obszar dowolnoci, w ramach którego przeprowadziæ mo¿e optymalizacjê uk³adu. Jakoæ regulacji okrelona i zmierzona wed³ug kryterium ca³kowego mo¿e staæ siê dogodnym narzêdziem tej optymalizacji, pozwalaj¹c  przy
zachowaniu wartoci parametrów, które
nie mog¹ byæ zmienione  okreliæ pozosta³e parametry na optymalnym z punktu
widzenia ergonomii poziomie.

Symulator ED3

Rys. 3. Fotel operatora (obok dwignia sterownicza o zmiennej d³ugoci)
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Do badañ nad optymalizacj¹ ergonomiczn¹ uk³adów steruj¹cych maszyn klasy: serwo- i teleoperatorów zbudowano
w Zak³adzie Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy symulator typ
ED3 (rys. 2) [7]. Symulator sk³ada siê ze
sztywnej podstawy, na której usytuowano podium z typowym fotelem operatora (rys. 3) i robot przemys³owy IRp60M. Z ty³u do podstawy przytwierdzono kolumnê, do której przymocowano
poziomy wysiêgnik, w którego przedniej
czêci znajduje siê zawieszenie monitora, zapewniaj¹ce mo¿liwoæ regulacji
po³o¿enia monitora stosownie do indywidualnych potrzeb operatora. Po wysiêgniku przesuwa siê harmonijkowa os³ona, sprzyjaj¹ca izolacji operatora pod

wzglêdem fizycznym i psychicznym od
wp³ywów zewnêtrznych.
Zadaniem robota, pe³ni¹cego rolê bardzo sztywnego, a jednoczenie inteligentnego statywu, jest pozycjonowanie
elementu sterowniczego, za pomoc¹ którego operator steruje po³o¿eniem kursora
na ekranie  przez samoczynn¹ zmianê
(zgodnie z programem eksperymentu) do
piêciu parametrów przestrzennych: trzech
wspó³rzêdnych liniowych: x, y, z i dwóch
k¹towych. W pewnych przypadkach  robot mo¿e byæ wykorzystany tak¿e do wykonywania czynnoci pomocniczych (np.
w przypadku sterowania za pomoc¹ dwigni rêcznej o zmiennej d³ugoci  zmiana
d³ugoci ramienia dwigni). Operator
(osoba testuj¹ca badany uk³ad) realizuje
zadanie sterowania nad¹¿nego, polegaj¹ce na ledzeniu za pomoc¹ kursora  stochastycznie wygenerowanej na ekranie
linii, za pomoc¹ okrelonego w danym
eksperymencie elementu sterowniczego
(dwigni rêcznej, peda³u, kierownicy,
pokrêt³a itp.). Zadanie to realizowane jest
z mo¿liwoci¹ zmiany kilkunastu parametrów (morfologicznych, regulacyjnych i
informacyjnych) badanego uk³adu steruj¹cego. Repertuar zmiennych symulatora
ED3 podano w tabeli.

Charakterystyka wyników badañ
otrzymanych przy zastosowaniu
symulatora
Podstawow¹ zalet¹ symulatora ED3
jest mo¿liwoæ dokonywania wieloparametralnej optymalizacji parametrów ergonomicznych uk³adu steruj¹cego tak, aby
ca³y uk³ad steruj¹cy by³ jak najlepiej wyczuwany przez operatora. Pozwala to konstruktorom na znaczn¹ swobodê wyboru
takiej sporód wielu mo¿liwych konfiguracji parametrów uk³adu, przy której poziom jakoci regulacji jest najwy¿szy, a
jednoczenie jest ona najdogodniejsza ze
wzglêdów konstrukcyjnych.
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Jako przyk³ad pos³u¿yæ mog¹ wyniki
badañ nad optymalizacj¹ dwigni rêkojeci sterowniczej, s³u¿¹cej do sterowania w uk³adzie nad¹¿nym [5]. Jakoæ regulacji Q badana by³a dla ró¿nych wartoci si³y obci¹¿aj¹cej rêkojeæ P, d³ugoci
ramienia dwigni L i prze³o¿enia uk³adu
i. Najwy¿sz¹ jakoæ regulacji uzyskano
przy prze³o¿eniu i = 1, dla d³ugoci L =

Rys. 4. Skorelowany wp³yw d³ugoci ramienia
dwigni sterowniczej L i si³y na rêkojeci dwigni
P na jakoæ regulacji  wg [5]

160 ÷ 180 mm i obci¹¿eniu si³owym P =
7÷20 N (rys. 4). W tych zakresach zmiennoci konstruktor mo¿e dobraæ konkretne wartoci poszukiwanych parametrów,
zachowuj¹c najwy¿sz¹ dla tego uk³adu
jakoæ regulacji.

Zastosowania symulatora ED3
Wy¿ej zaprezentowana metoda oraz
symulator ED3 mog¹ byæ wykorzystane
bezporednio do prac badawczo-projektowych i rozwojowych w przemyle.
Znajduje on zastosowanie przy rozwi¹zywaniu:
 wybranych problemów optymalizacji ergonomicznej maszyn (np. wybór
typu elementu sterowniczego najw³aciwszego dla danego rodzaju sterowania),

REPERTUAR PARAMETRÓW SYMULATORA ED3

 okrelonych wêz³ów konstrukcyjnych uk³adów steruj¹cych (np. zaworu
hydraulicznego ze wzglêdu na charakterystykê otwarcia),
 optymalizacji i projektowaniu zoptymalizowanych pod wzglêdem ergonomicznym elementów sterowniczych (np.
dwigni, joy-sticków, pokrête³ itp.).
Mo¿liwe jest przeprowadzanie badañ
modelowych z u¿yciem rzeczywistych,
zmontowanych na symulatorze elementów i uk³adów steruj¹cych.
Symulator ED3 mo¿e znaleæ zastosowanie szczególnie w nastêpuj¹cych
dziedzinach:
 maszyny robocze: maszyny do robót ziemnych, manipulatory kunicze,
roboty do eksploracji podwodnej (oceanotechnika), roboty do eksploracji planet,
samoloty bez pilota sterowane zdalnie,
uk³ady naprowadzaj¹ce na cel

 maszyny robocze serwisowe: urz¹dzenia do zdalnej inspekcji mostów i wiaduktów, urz¹dzenia do pracy na wysokociach, urz¹dzenia do mycia znaków drogowych, urz¹dzenia do odladzania samolotów
 urz¹dzenia laboratoryjne: telemanipulatory laboratoryjne (izotopy, bakterie, chemia)
 technika medyczna: chirurgia laparoskopowa, mikromanipulatory medyczne (zap³odnienie in vitro, manipulacje na
chromosomach)
 technika telewizyjna: urz¹dzenia do
studiów telewizyjnych (zdalna manipulacja kamer), urz¹dzenia zdalnego nadzoru
obiektów
 systemy diagnostyczne: urz¹dzenia
testuj¹ce cz³owieka (przydatnoæ zawodowa/chwilowa sprawnoæ), systemy diagnostyczne testuj¹ce jakoæ ergonomiczn¹ uk³adów steruj¹cych maszyn
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 trena¿ery: dla chirurgów laparoskopowych (zob. patent RP Nr 178 801), dla
operatorów maszyn
Symulator ED3 mo¿e mieæ równie¿
zastosowanie w badaniach naukowych, w
dziedzinie ergonomii, do których jest, ze
wzglêdu na bardzo elastyczne i wszechstronne oprogramowanie  dobrze dostosowany. Obszary badawcze, w których
symulator s³u¿yæ mo¿e jako podstawowe
narzêdzie to:
 relacje: przestrzeñ pracy  charakterystyka wyjcia motorycznego operatora: wp³yw kierunku i wielkoci ruchów
regulacyjnych (usytuowania elementów
sterowniczych) na jakoæ regulacji, wp³yw
typu i wielkoci elementu sterowniczego
na jakoæ regulacji
 dynamika operatora w procesie
sterowania nad¹¿nego: wp³yw obci¹¿enia si³owego na jakoæ regulacji, badanie
relacji miêdzy dok³adnoci¹ regulacji a
parametrami EMG, badanie sfery przejciowej miêdzy statyczn¹ a dynamiczn¹
prac¹ miêni (okrelenie granicy), badanie strefy przejciowej miêdzy wspomaganiem a sterowaniem
 percepcja i przepustowoæ kana³ów sensorycznych: wp³yw wybranych
(z repertuaru symulatora ED3) parametrów
uk³adu sterowniczego na jakoæ regulacji,
na stres operatora, wp³yw formy obrazowania informacji (formy sygna³u uchybu)
na jakoæ regulacji, na stres operatora, badania przepustowoci kana³ów sensorycznych w warunkach dynamicznej ekspozycji informacji
 koordynacja wzrokowo-ruchowa
i sterowanie: wp³yw wielkoci i charakterystyki prze³o¿enia na jakoæ regulacji,
wp³yw synergii sygna³ów zwrotnych regulacji na jakoæ regulacji (mo¿liwoæ
substytucji sygna³ów u osób niepe³nosprawnych), wp³yw korzystania z telefonu komórkowego na jakoæ regulacji,
nowe metody i urz¹dzenia do diagnostyki koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Dydaktyka ergonomii
Osobnym obszarem zastosowania symulatora ED3 jest dydaktyka ergonomii,
zw³aszcza na uczelniach technicznych,
praktycznie na wszystkich kierunkach
zwi¹zanych z budow¹ maszyn. Ergonomia jawi siê przysz³ym konstruktorom

6

maszyn, urz¹dzeñ i stanowisk pracy jako
wiedza doæ oderwana od nauki konstrukcji, g³osz¹ca wprawdzie szczytne has³a
techniki przyjaznej cz³owiekowi lecz
nie podaj¹ca (byæ mo¿e poza antropometri¹) skutecznych sposobów osi¹gania
tego celu. Symulator ED3 jako atrakcyjne, ¿ywe narzêdzie badawcze oferuje studentom mo¿liwoæ przekonania siê z autopsji o zadziwiaj¹cych zjawiskach zachodz¹cych przy sterowaniu maszyn, jako
grze o wielu zmiennych i sprzyja obaleniu w sposób empiryczny wielu opacznych stereotypów**) .
Na przyk³ad ma³a si³a  lepsza dok³adnoæ, krótka dwigienka  ³atwiej operowaæ itd.

**)
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akkolwiek sprzêt komputerowy, w
tym równie¿ monitory ekranowe,
podlegaj¹ procesowi nieprzerwanych zmian i udoskonaleñ, a jakoæ monitorów ekranowych jest nieporównywalnie lepsza ni¿ kilka lat temu, to problemy
ze zmêczeniem wzroku przy pracy z komputerem s¹ wci¹¿ powszechne. Jednym z
g³ównych czynników, które wp³ywaj¹ na
zmêczenie wzroku jest owietlenie. Zgodnie z aktualnymi wymaganiami owietleniowymi stanowisko z komputerem mo¿e
byæ owietlane za pomoc¹ ró¿nych systemów owietleniowych, a tym samym, z
wykorzystaniem ró¿nych rodzajów opraw
owietleniowych. Stosuj¹c ró¿ne oprawy
owietleniowe mo¿na zapewniæ owietlenie spe³niaj¹ce wymagania norm, lecz nie
jest to równoznaczne z zapewnieniem akceptacji zastosowanego systemu oraz dobrego samopoczucia jego u¿ytkowników
przy wykreowanym otoczeniu wietlnym.
Wybór systemu owietleniowego powinien byæ poprzedzony nie tylko analiz¹
charakteru pracy z komputerem i cech pomieszczenia. Dodatkowo powinno siê
uwzglêdniæ preferencje owietleniowe
u¿ytkowników. Wyniki badañ eksperymentalnych  prezentowanych w tym artykule  wskazuj¹ na ró¿nice w preferencjach owietleniowych na stanowisku z
komputerem w zale¿noci od takich
(zmiennych) cech u¿ytkowników, jak:
p³eæ, wiek i dowiadczenie przy pracy z
komputerem. Przedstawimy wskazówki
dotycz¹ce wyboru systemu owietleniowego uwzglêdniaj¹ce charakterystykê
u¿ytkowników.

Badane systemy owietleniowe
Badania eksperymentalne przeprowadzono w laboratorium modelowania
owietlenia dla czterech nastêpuj¹cych
systemów owietleniowych:
 systemu owietlenia bezporednio-poredniego (rys.1a)  oprawy mildes-light,

