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Abstract: Great deal of contemporary software products is being developed on the base of various interfaces that, in turn, are based on the 
computer mouse work. It is of essential importance that when designing such devices special attention is paid on the ergonomic project. The 
ergonomic project requires suitable anthropometric data for the shape of the human hand. This article deals with research of the human 
hand’s shape (working position of palm and fingers) at work with computer mouse. As a result, the research aims defining of the contact 
surface between the human hand and the mouse. 
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1. Въведение 
Компютърната мишка е устройство, което присъства 

на повечето работни места, където се работи с компютър. 
Повечето съвремени софтуерни продукти се нуждаят от 
периферно посочващо устройство, и всички команди, освен 
въвеждането на текстова информация, се осъществяват чрез 
позициониране на курсора върху определена зона на екрана и 
съответно натискане на бутон (или завъртане на скрол бутон). 
Необходимостта от продължителна работа с компютър налага 
да се отдели особенно внимание върху ергономичното 
проектиране на това устройство.  
 

2. Описание на процеса на изследване  
За да се направи изследването е необходимо първо да се 

удочнят основните функции от гледна точка на потребителя. 
Тези функции са основно две: първата е свързана с 
предвижването на курсора по екрана, чрез движение на 
мишката по работната повърхност на бюрото; втората функция 
е свързана с активирането на различни команди, чрез 
натискане или завъртане на някой от бутоните върху мишката. 
Двете функции трябва да могат да се извършват както 
независимо една от друга, така и едновременно, т.е. движение 
на курсора без да се активира друга команда, активиране на 
команда без движение на курсора (кликване или скролване), 
както и едновременно движение на курсора и активиране на 
команда (влачене). 

От тези две основни функции на компютърната мишка 
могат да се дефинират следните ергономични изисквания за 
посочващо устройство: 

1. Лесно движение на мишката, управляващо позицията 
на курсора 

2. Лесно натискане или завъртане на бутоните върху 
мишката 

3. Невъзможност да се активира команда, чрез случайно 
натискане на бутон при отпусната ръка върху мишката или при 
движение на мишката 

4. Натискането на бутоните върху мишката да не 
предизвиква преместване на мишката и съответно на курсора. 

5. Лесно разполагане на ръката върху мишката, при 
което пръстите да попадат в подходящите зони за работа.  

 
Фиг. 1. модел от пластилин на индивидуална компютърна 
мишка 

 
Практическото изпълнение на всички тези изисквания 

при проектиране е сложна задача, за решанването на която са 
необходими достатъчно антропометрични данни, свързани с 
формата и движенията на човешката ръка. В повечето случаи 
обаче, наличните данни за размери на човешката ръка, 
отнасящи се за проектиране на органи за управление, са такива 
които дефинират прости геометрични форми – сфери и 
цилиндри. В този случай е очевидна необходимостта от данни, 
които да описват една по-сложна форма. Например, би било 
много полезно, ако се направят  антропометрични измервания, 
които да позволят да се опише една оптимална повърхнина на 
компютърната мишка.  По-долу е описано едно такова 
измерване направено сред студенти, като всеки сам е 
моделирал с пластилин индивидуална форма на компютърна 
мишка. След това са направени чертежи на изработаните 
форми. В последствие тези форми са описани чрез краен брой 
размери, които са обработени статистически. На базата на този 
анализ са дефинирани различни форми (повърхнини) за 
различни персентили от потребителите. Разбира се, тъй като 
измерването е направено сред сравнително малък брой 
потребители и също така студентине са представители само на 
една отделна група потребители, то е възможно получените 
данни да не удовлетворят изискванията на съответните 
персентили от всички потребители.   Това би могло да се 
постигне, ако се направи аналогично измерване на по-голям 
брой потребители.  
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Фиг. 2. Схема на разрезите на модела на компютърната 
мишка 
 

Най-трудната и съответно най-скъпата част от едно 
такова изследване е изработката на голям брой различни 
модели на мишки, които трябва да бъдат моделирани 
достатъчно прецизно и при ясно формулирани критерии. Ако 
дръжките са моделирани прекалено свободно, без някакви 
общи изисквания, то ще е много труден следващият 
статистически анализ и съответно резултатите няма да са 
достатъчно коректни. Затова предварително са поставени 
следните условия на участниците в измерванията: 

• Измерването се извършва за дясната ръка 
• Формата на мишката се моделира за отпусната върху 

масата ръка, така че лакътя, китката и върховете на всички 
пръсти да се допират до повърхността на масата – фиг.1. 

• Формата на модела да е максимално гладка и да 
допира само най-изпъкналите части на всички фаланги на 
пръстите и максимален брой изпъкнали части на дланта, без да 
копира пространството между пръстите. 

• Формата ясно да показва мястото в което контакува с 
палеца. 

• Да е отбелязана средната точка в която се поставя 
крайната фаланга на показалеца, фиг.1. 
На фиг. 2 е показан модел от пластилин на индивидуална 
компютърна мишка. След изработката на всеки модел се 
очертава върху хартия основата на мишката, правят се 
множество разрези, които също се чертаят върху хартия. 
Разрезите са един напречен, през най-високата част на модела, 
и надлъжни, които започват от точката отбелязана за 
показалеца, и всеки следващ е през 10 мм. След това всички 
тези начертани разрези се сканират и се съхраняват в 

електронен вид като растерни изображения. 

 
Фиг. 3. Централна координатна система, от която се 
определят координатите на точките, които могат да 
опишат очертанията на основата на мишката. 
 

 \ 
Фиг. 4. Основа на мишки в различни персентили 
 

За статистическата обработка, тези сечения трябва да 
бъдат представени като база данни от конкретни стойности  
(размери). За целта е използвана централна координатна 
система показана на фиг.3, като всяка крива е представена от 
множество размери, от центъра на координатната система до 
точка от кривата, през ъгъл от 15 градуса. След 
статистическата обработка на тези стойности, в същата 
координатна система, се описват и профилите на желаните 
персентили. На фиг.4 са показани основите на мишка P5, P50 и 
P95. По аналогичен начин статистически се обработват и 
кривите от останалите сечения от измерваните модели на 
мишки. 

4. Заключение 
Получените резултати при едно такова изследване на формата 
на човешката ръка при работа с компютърна мишка, дава 
възможност да се оптимизира формата и при проектиране, така 
че да се гарантира по-голямо удобство при работа. Освен 
практическото приложение на тези данни, самото измерване и 
обработката на данните е полезно за учебния процес на 
студентите, които могат в упражненията по ергономия да 
добият по-задълбочени знания и умения в процеса от 
измерване на конкретни антропометчни размери до 
получаването на годни за употреба антропометрични данни. 
 

ЛИТЕРАТУРА  
1. Момов, А., Ергономия и ергономично проектиране, 

учебник, Технически университет, София, 2006. 
2. Арабаджиев, А., Основи на ергономията, Научно-

изследователски институт по професионални 
проблеми, София, 1989. 
3. Ангелова, С., Василева, С., Червендинев, 
Г., Учебно повагало за лабораторни упражнения по 
ергономия, София, 2010. 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS X INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2013 ISSN 1310-3946

YEAR XXI, VOLUME 3, P.P. 29-30 (2013)30




