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Két tárgyat választottam vizsgálatom alanyának. Mindkettő kipróbálása során azt figyeltem, 

milyen szinten valósították meg az adott eszköz esetén az ember–gép-illesztést a 

kezelőfelület tükrében. A vizsgálat során, öt szinten értékeltem az eszközök adottságait, úm. 

antropometriai, fiziológiai, érzékszervi, kognitív, valamint emocionális-motivációs szint.  

Az eszközök ember–gép-rendszerű vizsgálatát a dolgozó–munkaeszköz, illetve a 

felhasználó–termék viszonylatban végeztem el, mindkét esetben két alrendszer (emberi 

alrendszer, gépi alrendszer) figyelembe vételével. 

Az emberi alrendszeren belül a következő jellemzőket tekintettem: motivációs és 

emocionális jellemzők; kognitív jellemzők; perceptuális jellemzők; élettani jellemzők; 

testméretek. 

A gépi alrendszeren belül a következő jellemzőket tekintettem: motivációs és 

emocionális követelmények; kognitív követelmények; perceptuális követelmények; élettani 

követelmények; eszközök méretei, távolságai. 
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1. sz. tárgy: FERM FTB-13 asztali fúrógép 

 

 

1. Motivációs és emocionális alrendszer 

 

Az asztali fúrógépet összetett munkafolyamatok részeként tekinthetjük. A gép használatára 

annak kezelője munkavégzése során motivált, mely motiváció részben a külső erők hatására 

(vezető utasítása), részben belső indíttatásból (a munkafolyamat hatékony megtervezése) jön 

létre. A gép munkavégzést támogató funkciói annak komplexitásában találhatók, ilyen 

funkció a munkavégzést támogató felépítés, a szakszerű munkavégzést elősegítő 

kezelhetőség. Emellett megjelennek a felhasználó oldaláról azok az érzelmi sajátosságok is, 

amelyek befolyásolják a készülékkel történő munka minőségét. Ebben a készülék színével, 

formájával, harmonikus struktúrájával segíti a kezelő munkáját.  

 

2. Kognitív alrendszer 

 

Ennek a berendezésnek van néhány olyan funkciója, amely az emlékezés, illetve a 

gondolkozás igényeit támogatja. Ilyen többek között a tárgyasztal-magasság rögzítését mutató 

skála, amely lehetővé teszi a fúrás munkafolyamatában a munkadarab alaki és méretbeli 

sajátosságainak megfelelő elhelyezésének pontos tervezését. Az említett felület szögben 

történő át- és visszaállítása, valamint az ezekkel a mozdulatokkal járó emlékezési és 

gondolkodási műveletek a gép platformja által támogatottak. 
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3. Perceptuális alrendszer 

 

A fém alkatrészek forgácsolása a munkadarab és a szerszám egymáshoz képesti igen pontos 

elhelyezését feltételezi. Ehhez olyan fényviszonyokra van szükség, amelyek mellett minőségi 

művelet végezhető. A kezelő a teljes munkafolyamat során olyan fényviszonyokat igényel, 

amelyek a gép saját felszereltségében nem találhatók meg. Ehhez a géptől függetlenül 

működtethető lámpára (esetenként lámpákra) van szükség. A berendezés működtetése közben 

a kezelő nemcsak a látvány által, de a művelet során keletkező hangok útján is tájékozódik 

munkája helyes voltáról. A bekapcsolt gép önmaga is zörejeket kelt, melyekből a dolgozó 

meg tudja állapítani az üzemkész állapotot. Rendellenesség esetén bizonyos zajok arról 

tájékoztatnak, hogy pl. az ékszíj meglazult vagy valamely forgó fém alkatrész kenést (zsírzást, 

olajozást) igényel. A készülék kezelői felületét úgy alakították ki, hogy a gép további 

szerszámok használata nélkül is használható legyen. Ilyen felületek a tokmány, melyben 

szabad kézzel rögzíthető a fúróhegy, a satu, amely jó fogású szorítókarral van ellátva, 

valamint az ékszíjház, melynek rögzítése szintén jól tapintható, kézi csavarral lett megoldva. 

A háromágú, 120 fokonként ismétlődő előtolókar fogantyúja kúpos kialakítású, tapintása 

biztos fogást ad. 

 

4. Élettani alrendszer 

 

A fúrógép tervezésekor figyelembe vették a kezelőktől elvárható izomerőt is. Minden 

alkatrész a nélkül mozgatható, hogy a műveletet végzőnek a rövid időn belüli kifáradás vagy 

a megerőltetés kellemetlenségeivel kellene számolnia. A készülék asztalra történő 

felszerelése, illetve az onnan való eltávolítása nagyobb erőt igényel, ezért az ilyen műveletet 

több személy együttes erejével végzik – de ez már nem a működtetés közvetlen területe. 

 

5. A testméretek, illetve az eszközök méreteinek alrendszere 

 

A példában szereplő asztali fúrógépet álló munkához tervezték. Ülő testhelyzetben is 

megvalósítható a működtetése, de ebben az esetben némileg eltérő fizikai hatásokkal kell 

számolni. A készülék működtetése az átlagos testmagasságúaknál alacsonyabbak és az 

átlagnál magasabbak által is végezhető. Minden részegység kartávolságon belüli, a fogantyúk 

és nyomógombok könnyen elérhetők. 
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2. sz. tárgy: SilverCrest SSMS 600 C3 botturmix 

 

1. Motivációs és emocionális alrendszer 

 

Konyhai eszközként, a botturmixot mindennapi használatra, leginkább háziasszonyok otthoni 

munkájának könnyítésére fejlesztették ki. Ez a termék minden vonatkozásában támogatja a 

gyorsaságot, a praktikusságot. Mivel olyan tevékenység kiegészítő eszköze, mint az ételek 

előállítása, a felhasználó motivációja a legalapvetőbb szintről, a létfenntartás szintjéről 

származik. Ebben a tekintetben elvárható az eszköztől, hogy az emberi fennmaradás igényeit 

támogassa. Funkcióit tekintve, a botturmix egyszerű használatot biztosító, az emocionális 

állapot pozitív jellemzőinek fennmaradását segítő gép.   

 

2. Kognitív alrendszer 

 

E konyhai eszközzel, annak használata során az élelmiszerek különböző állaga hozható létre. 

Az ételfélék állagbeli változása során a felhasználó összehasonlítás útján dönti el, szükséges-e 

az adott pillanatban a készülék további használata, vagy a jelenlegi állapottal megelégszik. A 

változások felismerése nemcsak a készülék további használatának irányában meghozandó 

döntéseknek az alapja, de új formák felfedezésének, így innovatív gondolatok születésének 

kezdeménye is lehet. 
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3. Perceptuális alrendszer 

 

A használat során mind a látás, mind a hallás által megszerzett információkra szükség lehet. A 

készülék olyan gyorsan hoz létre minőségi változást az élelmiszerek halmazállapotában, hogy 

a folyamatos kontrollálás elengedhetetlen. A művelet befejezését első sorban a látvány 

határozza meg, ugyanakkor a működés közben hallgató zörejek is tájékoztatnak a folyamat 

mindenkori állásáról. A motor által keltett vibráció és zaj a teljes munkafolyamat alatt 

tájékoztató. Előnyös jellemzője a készüléknek, hogy működtetése közben nem kell szemünket 

a kezelőszerveken tartani, tapintással jól érzékelhetők a gombok és a fordulatszám-szabályzó 

helyzete. Ezt az előnyt leginkább abban tapasztalhatjuk, hogy a darálás teljes folyamata alatt 

szemünket a készítendő élelmiszeren tarthatjuk. 

 

4. Élettani alrendszer 

 

Mivel egy-egy turmixolási folyamat általában a perc töredéke alatt lezajlik, a gép 

használatával nem kell számolnunk a kifáradással. A fél kézzel marokra fogott készülék 

könnyen felemelhető és mozgatható. 

 

5. A testméretek, illetve az eszközök méreteinek alrendszere 

 

Kézi konyhai eszközről lévén szó, az ember képességei, lehetőségei, illetve korlátai nem 

szenvednek kényszert. Az ember és ez a technikai eszköz közötti harmónia 

megkérdőjelezhetetlen, az illeszkedés feltételei biztosítottak. 

 

 


