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Voorwoord

In het kader van mijn studie Technische Cognitiewetenschappen (TCW) aan de Rijksuniversiteit van
Groningen, heb ik mijn afstudeerstage gelopen bij het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratonum in
Amsterdam. Uit het onderzoek tijdens deze stage is deze scriptie voortgekomen. De scriptie is
geschreven voor het Companion-project, een samenwerkingsprqject tussen de RuG en het NLR en zal

ook hiervoor gebruikt worden.

Bij deze wil ik mijn begeleiders Eamonn Hanson, Piet Hoogeboom en Ben Mulder hartelijk danken
voor hun begeleiding en voor de vele dingen die ik van hen heb mogen leren.
Daarnaast wil ik Lianne Boxum bedanken voor haar hulp bij het schrijven. De lange en vele
gesprekken en het doomemen van de tekst op zowel typefouten en zinsbouw als op inhoudelijke

punten.
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Samenvatting

Om de Mens Machine terface MI) te verbeteren, zou er een systeem moeten komen dat rekenmg
houdt met de wensen en in enties van de gebruiker. Een systeem dat adaptief met een veranderiijke
omgeving, persoon en taak omgaat. Het zal hiervoor informatie nodig hebben over de fysieke en
mentale toestand van degcbruiker (fysioiogische data) en het zal voliedig op de hoogte moeten zijn
van de taak en de taakuitvoerin door de gebruiker (performance data). Met deze data zal er
automatisch een genene mo ci gevormd kunnen worden van de toestand van de gebruiker, een
zogenoemd Operator Status Model (OSM). Dit OSM stuurt vervoigens de taakrepresentatie aan ter
ondersteuning van de taak en de gebruiker. Het systeem kan dan per moment en per gegeven situatie
bepalen hoe, wanneer en waar informatie aan de gebruiker wordt aangeboden. Het OSM zal generiek
toegepast kunnen worden. Aan het systeem wordt dan aan de hand van een algemeen gebruikersmodel
(OSM) advies gegeven voor de taakuitvoering. Het systeem zal vervolgens op taakspecifiek niveau de
taakpresentatie aansturen.
Voor het reaiiseren van zo'n flexibele vorm van interactie is een adaptieve vorm van automatisering
vereist. Het systeem moet in dit gevai in staat zijn autonoom te handeien, zonder rechtstreekse input
van de gebruiker. Tegelijk mag het geen storend effect hebben op de gebruiker en de taak en moet bet
kunnen bepalen wanneer de taakop globaai niveau of op taakspecifiek niveau moet worden
aangestuurd.
Een voorbeeid voor de werking van het OSM is gegeven voor de naderingstaak van de
iuchtverkeersieider. Hierbij biedt het OSM ondersteuning aan de verkeersieider door de
taakpresentatie aan te passen aan de door de gebruiker gehanteerde strategic of voor het aanmoedigen
van het gebruik van een andere strategic. Voordat deze aanpassing wordt doorgevoerd zal de gebruiker
hiervan in kennis worden gesteid door middei van een mededeiing.
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ERP Event Related Potential
HR Heart Rate
HRV Heart Rate Variability
MM! Mens Machine Interface

Mens Machine Interactie
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NM Nautical Miles (1852 meter)
PC Personal Computer
RPA Rotorcraft Pilot's Associate
SA Situation Awareness
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HI Inleiding

De huidige mens-machine interface (MM!) kent veelal een eenzijdige dialoog met de gebruiker,
waarbij de informatie wordt gepresenteerd hoe en wanneer het de computer uitkomt en niet wanneer
en hoe het de gebruiker past (Hancock & Chignell, 1987). In het programma !igt vast hoe de interface
eruitziet en aangestuurd wordt. Alleen als de gebruiker rechtstreeks opdracht geeft zal dit veranderen.
iDe maclime houdt in dit geval geen rekening met de gebruiker. Zou dit wet gebeuren dan zou het
werken met de computer interactiever en gebruiksvriende!ijker worden. Dit is omdat de
computerapplicatie dan indirect, zonder dat dit expliciet door de gebruiker is opgedragen, reageert op
waar de persoon mee bezig is en kan bepalen of en wanneer het goed is om bepaalde informatie aan te
bieden (Eberts, 1987).
Zo is het bij de normale mens-mens interactie, in tegenstelling tot de computer-mens interactie,
gebruikelijk om bij de uitwisseling van informatie rekenmg met elkaar te houden. Een eenvoudig
voorbeeld: iemand op kantoor is druk bezig met een telefoongesprek als er iemand anders Iangskomt
met een belangrijke mededeling. Dan is het normaal om even te wachten alvorens te gaan spreken. Dc
reden daarvoor is tweeledig: ten eerste is het niet de bedoeling de ander te irriteren, en ten tweede weet
de boodschapper dat de boodschap niet of niet volledig verwerkt wordt omdat het interfereert met de
activiteiten van de ontvanger op dat moment. Dc computer zal als boodschapper in zo'n geval géén
rekening houden met de gebruiker en de kans is dan groot dat de boodschap niet goed aankomt of
verstorend werkt. Bij de machine ontbreekt namelijk het inzicht in de huidige (mentale en i'sieke)
status en intenties van de gebruiker. Om echter echt interactief te kunnen reageren heeft het systeem
deze kennis we! nodig. Dit wordt mede onderzocht in het Companion-project.

Het COMPANION (Cooperative Observing MM! for Personalised Assistance and Narration as
Induced by Operator Needs)-project heeft tot doe! het ontwikkelen en beproeven van een dynamisch
en interactief interfacesysteem. In dit project worden de mogelijkheden onderzocht van het
automatisch analyseren en interpreteren van fysiologische en performance data. Deze data voedt een
'Operator Status Module' (OSM). Het OSM bevat de waarschijnlijke status en intenties van de
gebruiker. Deze status wordt door omgevingsfactoren, (taakgerelateerde) handelingen en de
fysiologische toestand van de gebruiker bepaald. Om een zo generiek mogelijk model te kunnen
vormen, richt het project zich met name op toestandsinformatie. In het project zal ook gebruik
gemaakt worden van ooggerelateerde maten. Aan de hand van de uitkomst van deze analyse wordt
gekeken hoe de MM! zo aangepast kan worden door de computerapplicatie, dat het de informatie-
uitwisseling en interactie bevordert en de taakuitvoering ten goede komt.

Om deze vorm van interactie te verwezenlijken is de eerste stap het bepalen van het theoretische kader
waarin gewerkt zal gaan worden. Bij het bieden van de mogelijkheid aan de computer om
onafhankelijk handelingen uit te kunnen voeren, ontstaat er een vrijheidsgraad extra in de interactie.
Bij twee mensen, die autonoom functioneren, vindt een adaptieve vorm van communicatie plaats, een
wederzijds 'zich schikken naar de omstandigheden' (M.J.Koenen, Dr.J.Endepols, & Dr.J.B.Drewes,
1987). Om dit voor de machine-mens interactie te kunnen verwezenlijken zal gekeken worden in
hoeverre aan de machine adaptief gedrag toegekend kan worden en wat voor kennis daarvoor nodig is.
De taken die hiervoor in aanmerking komen zijn onder meer complexe taken die uitgevoerd worden
onder tijdsdruk, cognitief belastend zijn voor de gebruiker en waarin de gebruiker en computer met
een steeds veranderende situatie te maken hebben. Ook a! wordt er zowel door de persoon als door de
machine geen handeling uitgevoerd, de taakomstandigheden en taakomgeving zijn constant aan het
veranderen. Een voorbeeld is de taak van de luchtverkeersleider. Hier is de verkeersstituatie constant
aan verandering onderhevig. De toenaine in het luchtverkeer heeft tot gevolg dat de verkeersleider de
drukte soms nauwelijks meer aan kan. Assistentie vanuit de automatiseringshoek zal hierbij een
belangrijkere rol kunnen gaan spelen en ten goede kunnen komen aan de taakuitvoering.

Waar ik in deze scriptie mee bezig zal gaan, is het beschrijven van de kennis die het OSM nodig heeft
over de status van de gebruiker, en hoe het OSM met deze kennis de computerapplicatie kan
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aansturen. Na de beschrijving van het OSM-principe en de globale beschrijving van de
luchtverkeersleiderstaak, wordt het OSM ingevuld en uitgewerkt voor de !uchtverkeersleiderstaak. Dit
ingevulde voorbeeld geeft een illustratie van de verwezenlij king van het doe!, een generieke interface-
aanstunng, en geeft een aanzet voor de uitwerking van een prototype OSM-gestuurde applicatie.

De opzet van het verslag is als volgt:
• Hoofdstuk 2 beschrijft een literatuuronderzoek naar de ontwikkelingen op bet gebied van

adaptieve automatisering. Dc lijn die gevolgd wordt is die van de vraag naar toenemende
autonomie van de computerapplicatie. Waar de mens zich schikte naar het programma is nu de
vraag gekomen om het programma de mogelijkheid te geven onathankelijk taken uit te voeren en
daarbij te allen tijden rekening te houden met de gebruiker. De beschrijving zal rede!ijk algemeen
beginnen, waarbij zal worden toegewerkt naar het gebruik ervan voor de toepassing op het OSM.

• Hoofdstuk 3 is gebruikt om het OSM-principe uit te werken. Hierbij zal de plaats van de
computer(applicatie), de gebruiker, de f'siologie, de interface en het OSM uitgewerkt worden. Bij
het toespitsen op het OSM zal een aantal aspecten worden beschreven dat als maat kan dienen
voor de bepaling van de applicatieaansturing.

• Hoofdstuk 4 geeft een algemene beschrijving van de luchtverkeersleiderstaak. De aansturing van
de applicatie moet ingebed zijn in een taak om betekenis te hebben. Kort en bondig wordt de taak
beschreven om een indruk te krijgen hoe een OSM de taak en de gebruiker ten goede kan komen.

• In hoofdstuk 5 wordt het OSM-principe toegepast op de taak van verkeersleider. Er zal een plan
van aanpak worden beschreven voor het bouwen van een prototype OSM.

Tot slot is aan het eind van de scriptie een bijiage toegevoegd van een interfaceontweian de
luchtverkeersleiderstaak. Belangrijk hierin is de manier waarop de interrupts eñ disrtis geplaatst
worden binnen deze gesimuleerde taak.
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H2 Literatuuroverzicht over adaptieve automatisering

2.1 Inleiding
Het woord automatisenng zegt het al; handelingen worden voor zover mogelijk automatisch verricht
door een machine of mechanisch systeem. In de ontwikkeling van de automatisering hebben in de loop
van de geschiedenis twee revoluties plaatsgevonden.

De eerste is de industriële revolutie, waarbij de machine zijn opgang heeft gemaakt. Het werd
technisch en mechanisch mogelijk om bepaalde taken door de machine te laten uitvoeren en dit werd
dan ook snel en veelvuldig toegepast in fabrieken waar massaproductie plaatsvond. Onderdelen voor
auto's, vliegtuigen en huishoudelijke apparaten, die eerst stuk voor stuk, handmatig door mensen
gemaakt werden, worden flu door machines gemaakt. Dc mens verricht de niet-routinematige
handelingen en houdt in de gaten of de machine het we! goed doet (monitoring). Dc machine heeft zo
een groot dee! van het fysiek zware werk van de mens overgenomen.

Dc tweede revo!utie kwam vervo!gens met het hande!- en betaa!baar worden van de computer in de
jaren '70/'80: de software-revolutie. Het aanta! taken waar een computer programma voor geschreven
kon worden nam toe en de vraag naar meer toepassingen voor computers en computerprogramma's
nam daarmee ook toe. Zo is de computer ook de huiskamer binnen gekomen, waar deze een onderdeel
werd van het a!!edaagse !even en steeds meer a!!edaagse taken ondersteunde en verrichtte. De taak van
de persoon op de werkv!oer veranderde van fysieke arbeid naar het werken met de computer en de
bijbehorende programma's. Het bijhouden van adressen gebeurde bijvoorbee!d met een programma,
evena!s het uitrekenen van inkomsten en uitgaven etc. Dc computer nam een steeds be!angrijkere
p!aats in het leven van a!!edag in, op de werkv!oer en daarbuiten.

In de ontwikkeling van software (de tweede revolutie) is een g!oba!e !ijn te onderscheiden die een
steeds verdergaande toename !aat zien in de autonomie van bet computerprogramma. Tegenwoordig
wil automatisering naast het automatisch verrichten van de handeling, ook zeggen dat een bepaa!de
reeks handelingen autonoom (zelfstandig), zonder ingrijpen van buiten, uitgevoerd wordt door het
programma. In dit hoofdstuk worden in deze softwareontwikke!ing drie fasen onderscheiden,
namelijk:
1. "klassieke automatisering" (2.3)
2. "decision aiding systemen" (2.4)
3. "adaptieve systemen" (2.5)
Al!e drie de fasen worden uitgewerkt, waarbij sterke en zwakke kanten worden besproken. De nadruk
za! hierbij !iggen op de laatste fase. A1!ereerst zal flu gestart worden met een overzicht van
gebruiksdoe!en van computerprogramma's.

2.2 Gebruiksdoelen van computerprogramma 'S
Computerprogranima's worden voor veel uiteen!opende doe!einden en om verschi!lende redenen
gebruikt en gemaakt. Om een g!obaa! bee!d te krijgen van de gebruiksdoelen vo!gt nu een
onderverde!ing in drie k!assen, zoa!s die door (Scerbo, 1996) zijn geformu!eerd.

J. De eerste vorm van automatisering is op bet gebied van machine-handelingen die niet door de
mens gedaan kunnen worden (Scerbo, 1999). Bijvoorbee!d handelingen waarbij het mense!ijk
reactievermogen tekortschiet. Een voorbee!d is het besturen van een van nature onstabiel
vliegtuig zoa!s een jachtv!iegtuig. Dit is een situatie waarbij een zeer sne! reactievermogen
vereist is.

De tweede vorm is een vorm waar de mens de taak we! kan uitvoeren, maar niet zo goed en
snel als de machine (Scerbo, 1999). Het gaat in dit geva! om de grenzen van het menselijk
kunnen op bijvoorbee!d bet gebied van informatieverwerking. Te denken va!t aan een drukke
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situatie in de lucht of op de grond, waarbij de luchtverkeersleider door de hoeveelheid
veranderende informatie het overzicht kan verliezen (Hoc & Lemoine, 1998; Niessen, Eyferth,
& Bierwagen, 1999). Dc computer flinctioneert in dit geva! als ondersteuning en heipt bij het
op een rijtje zetten en presenteren van alle gegevens.

De derde vorm betreft de handelingen die we! gedaan kunnen worden door een mens, maar die
net zo goed of soms zelfs beter door een apparaat gedaan kunnen worden (Scerbo, 1999). Een
voor de hand liggend voorbeeld is de piloot in een modern en groot vliegtuig. Het vliegtuig
kan handmatig bestuurd worden van 'take-off' tot landing, maar de piloot laat het vliegtuig
voor het grootste dee! van de vlucht door de computer besturen. De aandacht van de piloot kan
namelijk beter gericht worden op taken die te maken hebben met vluchtmanagement in plaats
van het continu actief bedienen van de stuurorganen.

Er zijn en komen steeds meer taken waarbij deze drie automatiseringsvormen tegelijk vereist zijn.
Taken waarbij teveel van de menselijke capaciteiten gevraagd wordt, maar die tegelijk ook niet zonder
de mens uitgevoerd kunnen worden omdat het gaat om situaties die per moment veranderen. Dc
computer is dan namelijk niet in staat hier adequaat mee om te gaan.
Dit zijn comp!exe taken die niet in simpe!e regeltjes vastge!egd kunnen worden. Een
computerprogramma voor zo'n taak, zou al!e taakonderde!en kunnen verrichten die de gebruiker niet
kan (gebruiksdoe! 1). De onderdelen die voor de persoon belastend zijn of te be!astend worden, kan de
computer overnemen (gebruiksdoe! 2) en als er taakonderdelen door beiden verricht kunnen worden,
vindt de taakverde!ing (taaka!!ocatie) zo plaats, dat de persoon niet tevee! of te weinig be!ast wordt en
de computer niet die taken uitvoert die beter door een mens gedaan kunnen worden (gebruiksdoe! 3).
Om dit te rea!iseren zou het programzna meer kennis moeten hebben van de taak, de handelingen van
de gebruiker m.b.t. de taak en hoe de taak het beste uitgevoerd zou kunnen worden, zowel door de
gebruiker als door de computer. Dit vraagt om een programma dat autonomer moet kunnen
functioneren. Het moet kunnen bepa!en wanneer en waarom een bepaald taakonderdeel door de
gebruiker of juist door het programma uitgevoerd moet worden. De functie van de interface a!s
communicatiemiddel is hierbij van groot belang. Om hier enig inzicht in te krijgen volgt flu, in de
vo!gende paragraaf, een definitie en beschrijving van 'interface'.

2.2.1 Interface
Voor de beschrijving van een interface met bijbehorend figuur is gebruik gemaakt van (Dix, Finlay,
Abowd, & Beale, 1998), waarbij figuur 2-1 een enigszins aangepaste vorm is van het originee!.

De interface is de communicatiepoort tussen machine en mens (zie figuur 2-1). Dc persoon voert
hande!ingen uit en geeft hiermee opdrachten aan het programma (articulatie). Dit gebeurt aan de hand
van de informatie die op het scherm wordt gepresenteerd en zo geInterpreteerd (observatie). Het
programma voert deze hande!ingen op machinaa! (programma)-niveau uit (uitvoering) en vertaa!t de
resultaten weer in een visue!e vorm (presentatie) die voor de persoon begrijpelijk is. Zo ontstaat er een
vorm van interactie die voor e!ke taak specifiek is.
Voor verschillende toepassingsgebieden zijn verschi!!ende interfacevormen gemaakt die voor elk
toepassingsgebied het beste lijken. Daarnaast houdt e!ke vorm rekening met de door de persoon uit te
voeren taak. Zo is voor de verkeers!eider het v!iegtuig te zien als hokje of pij!tje in de vliegrichting en
is per v!iegtuig te zien wat de naam is, de hoogte, sneiheid, v!iegrichting, het weer etc. Het programma
en de gebruiker communiceren dus via de interlace. Om deze communicatie te verbeteren wordt er in
de automatisering vee! aandacht besteedt aan het ontwerp hiervan.



Adaptieve taakonderstewung door middel van een al gemeen gebruikersmodel

Systeem Gebruiker

articulatie

De Interface. De persoon voert handelingen uit en geefi hiermee opdrachten aan he:
pro gramma (articulatie). Dit gebeurt aan de hand van de informatie die op he:
scherm word: gepresenteerd en zo gein:erpre:eerd (observatie). He: programma voert
deze handelingen op machinaal (programma)-niveau uit (uitvoering) en vertaalt de
resultaten weer in een visuele vorm (presen:a:ie) die voor de persoon begrzjpel:jk is.
Zo ontstaat er een vorm van interactie die voor elke :aak spec/Iek is. De richting van
de informatiestroom word: door de pyl aangegeven. (Dezefiguur is overgenomen Ui:
Dix et a!. (1998), waarb de namen van de onderdelen ver:aa!d zun naar he:
Nederlands.)

2.3 Klassieke automatisering
De kiassieke automatisering is de eerste fase in de softwareontwikkeling. Deze kenmerkt zich door het
gegeven dat handelingen door een computerprogramma worden uitgevoerd. Kort na de opkomst van
de eerste PC'S (personal Computers) kwarnen er al snel computerprogramma's die zoveel taken konden
uitvoeren dat het niet meer overzichtelijk werd wat de computer wel en met kon. Om dit te
ondervangen kwam de nadruk bij het schrijven van programma's te liggen bij het verbeteren van de
communicatie vanuit de computer naar de gebruiker.

2.3.1 Sterke en zwakke kanten
Waar de interface eerst nog erg tekstueel en cryptisch was (bijv. MS-DOS) kwam langzamerhand de
grafische (de Macintosh en MS-Windows) in zicht om meer zicht te geven en inzicht te verschaffen in
de mogelijkheden van het computerprogramma en de gevolgen van de handelingen van de gebruiker.
Dit bracht tegelijk een cognitieve lastenvermindering met zich mee als gevolg van betere
taakvisualisering (Jansen, 1997). Dit gebeurde als volgt.
De interfacevorm werd zo uniform mogelijk gemaakt. Het zag er altijd hetzelfde uit, kon ook altijd
dezelfde dingen doen en dat maakte het betrouwbaar. Dit was een groot voordeel, want nu was de
interface voor iedereen te begrijpen. Omdat echter niet elke gebruiker even ervaren was, werd de
interface zo ontworpen, dat het verschillende gebruikersniveaus kon ondersteunen. Het werd mogehjk
het programma te gebruiken als beginner, als middelmatige gebruiker of als expert-gebruiker. Voor de
beginner werden niet alle mogelijkheden getoond, maar alleen de 'belangrijkste'. Naarmate de persoon
meer werkte met het programma kwam de behoefte aan meer mogelijkheden en werd er gekozen voor
een hoger ervarings- c.q. functionaliteitniveau, zoals die van middelmatige gebruiker.

10

prese,,/" observatie

uitvoering

Figuur 2-1.



Adaptieve taakondersteunin door middel van een al gemeen gebruikersmodel 11

Bij elke niveaustap hoger moest de persoon echter weer leren omgaan met de nieuwe situatie en voor
elk niveau lag het in het programnia vast wat wel en niet de geboden mogelijkheden waren. Dc meeste
gebruikers maakten direct gebruik van het expert gebruikersniveau om daarmee toegang te hebben tot
alle mogelijkheden. Het geprogrammeerde onderscheid werd wemig gebruikt en daarom werd er
gezocht naar een andere manier om het werken met de computer te verbeteren.
Een oplossing voor dit probleem was het volgende: de gebruiker kreeg de mogelijkheid zeif te bepalen
welke mogelijkheden (knoppen op de knoppenbalk) te zien waren op het scherm. In dit geval had elke
gebruiker elk moment toegang tot alle mogelijkheden van het programma en koos dus zelf voor de
vorm van de interface. Hiermee was het programma aanpasbaar aan de individuele wensen en kwam
dit ten goede aan de interactie.
Deze uniformiteit was echter tegelijk ook het nadeel. Alle mogelijkheden van een programma waren
altijd beschikbaar, of de gebruiker nu ervaren was of niet. Een beginnend gebruiker moest instellingen
kiezen terwiji hij/zij de mogelijkheden niet kende. Het prograinma was niet veranderd en de
interactieverbetering zat alleen maar in de verandering van de interface door de gebruiker. Hiermee
was de interactie alleen vanuit de mens verbeterd en niet vanuit de computer; de aanpassing kwam
weer van de mens. Er kwam steeds meer behoefte aan aanpassing vanuit en door het prograrnma zeif.
Voor deze aanpassing was het nodig het programma meer zelfstandigheid te geven. Meer
zelfstandigheid vraagt om meer kennis en meer mogelijkheden om met die kennis om te gaan. Dit
leidde tot de tweede fase.

2.4 Decision aiding systemen
2.4.1 Kennis
De tweede fase die te onderscheiden is in de softwareontwikkeling heeft te maken met het redeneren
over kennis, door het pro gramma. Met kennis worden hier twee vormen van kennis bedoeld:
1. kennis over de taakuitvoering en de logische stappen hierin,
2. kennis over de handelingen die de persoon verricht.
Deze twee vormen van kennis gecombineerd in één computerprogramma, maakt dat dii programma
niet alleen doet wat de gebruiker wil (door het geven van opdrachten), maar ook een advies kan geven
dat gebaseerd is op die kennis. Bijvoorbeeld bij Word: hier kan het programma een tip geven over de
invoeging van een plaatje als een aantal pogingen van de gebruiker zijn mislukt. De computer geeft
dan ongevraagd advies. Omdat het programma bij het geven van het advies geen rekening houdt met
de (wensen van de) gebruiker en de taken waar hij mee bezig is, kan het echter heel storend en nadelig
werken.
Een andere mogelijkheid is gevraagd advies. Dc gebruiker kan bij Word dan de vraag invoeren 'hoe
moet ik een plaatje invoegen?', waarna het programma antwoord probeert te geven. In beide gevallen
heeft het programma de hiervoor benodigde kennis in de vorm van redeneerregels, om op een laag
niveau te kunnen redeneren (over de handelingen en vragen van de gebruiker).
Een derde vorm van informatievoorziening door het programma is het geven van mededelingen aan de
gebruiker. Hier is een onderscheid te maken tussen het gevraagd en ongevraagd aangeboden krijgen
van een mededeling.

Gevraagd advies
Bij gevraagd advies neemt de gebruiker het initiatief en de computer stelt de vragen. Hierbij kan het
zijn dat de persoon door het programma verzocht wordt bepaalde gegevens in te voeren. Deze
gegevens worden vergeleken met een kennisbank waar het programma over beschikt, en waarbij
vervolgens de bijbehorende redeneerregels worden toegepast. Deze kennissystemen worden gebouwd
met de hulp van experts op het betreffende taakgebied. Zo krijgt een dokter bij het invoeren van
ziektesymptomen van een patient nog wat vragen om de kennis van het programma compleet te maken
zodat er een lijst gepresenteerd kan worden met de mogelijke aandoeningen, de kans op die
aandoening, tips voor vervolgonderzoek en adviezen voor behandeling of vervolgonderzoek. Een
andere manier van gevraagd advies krijgen is te zien bij de verkeersleiderstaak. Bij deze tank wordt de
verkeersleider door een computersysteem geadviseerd over de beste aankomstsequentie van de
vliegtuigen.
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Ongevraagd advies
a. In het geval van ongevraagd advies gaat het erom hoe het programma omgaat met kennis die

het krijgt over de f'sieke handelingen van de persoon. Het programma registreert de manier
waarop de persoon omgaat met de taak, zoals het "layouten" van een stuk tekst, het aantal
toetsaanslagen, het gebruik van de muis, het gebruik van bepaalde knoppen, etc. Met deze
kennis kan het programma de persoon adviseren m.b.t. het efficiënter uitvoeren van de taak.
Dit is de functie van de paperclip in bet tekstverwerkersprograinma Word.

b. Een tweede vorm van ongevraagd advies is te zien in programma's die registreren dat de
gebruiker iets wit veranderen en vervolgens vraagt of de verandering wel uitgevoerd moet
worden, omdat bet verstrekkende gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld dat, bij het opslaan van
een bestand in een ander formaat (van een intemetbestand naar een tekstbestand), het
programma adviseert dit niet te doen vanwege de mogelijk nadelige gevolgen.

De derde vorm: mededelingen
a. In het gevraagde geval wit de gebruiker op de hoogte gehouden worden van veranderingen.

De verkeersleider wil weten of de veiligheid van de vliegtuigen gegarandeerd kan worden. Er
wordt dan een mededeling gegenereerd als een conflict dreigt te ontstaan, zodat de gebruiker
vervolgens kan ingrij pen.

b. Het ongevraagde geval is onder andere te zien bij het werken met meerdere
computerprogramma's tegelijk. Stel dat de gebruiker een opdracht heeft gegeven aan een
internetprogramma om een aches te zoeken en ondertussen zeif met jets anders bezig gaat
(bijvoorbeeld Word). Zodra het adres gevonden is verschijnt dat programma op de voorgrond,
wat erg storend kan werken. Vaak kan de gebruiker deze functie niet uitschakelen.

2.4.2 Sterke en zwakke kanten
De sterke kant van decision aiding systemen is, dat de computer geen rekening houdt met de
emotionele factor bij het nemen van beslissingen. Zo kunnen emoties, zoals verinoeidheid en
meeleven (in het geval van de dokter en zijn patient), de gebruiker sturen in een oplossing die minder
optimaal of zelfs incorrect is. Het voordeel van decision aiding systemen is dat een programma niet
'vergeet' bepaalde kennis mee te nemen in de beoordeling en uitvoering van de taak. Het is dus
objectiever en slaat geen oplossingen over. Tegelijk is het een nadeel dat de computer geen rekening
met de emotionele factor houdt. Dit is namelijk een belangrijk onderdeel in de menselijke
communicatie, hetgeen de communicatie met de computer flunk zou verbeteren. Hierop zal straks
teruggekomen worden.

Een nadeel van decision aiding systemen is dat de redeneerregels vastliggen en gewoon uitgevoerd
worden, of de persoon het flu wit of niet. Er is we! een autonomie-toename, de computer denkt ze!f
meer mee. Maar omdat de (autonome) adviezen en tips op onge!egen momenten komen, is het met
prettig werken met de computer. In derge!ijke gevallen drukt de gebruiker vaak op de Esc- of Enter-
knop bij het verschijnen van een vraag op een ongelegen moment. Bij de meeste systemen is het
dikwij!s moge!ijk om a!s gebruiker 'het automatisch adviezen geven door het programma' uit te
schake!en.
Ook een nadee! is dat in een veranderlijke omgeving, waarbij de situatie en de gegevens steeds
veranderen, de computer niet in staat is hier goed op in te spe!en en het kan gebeuren dat het
programma een advies geeft dat met correct is. De conclusie die hieruit te trekken va!t is dat de
context van de gebeurtenissen, de omgevingsfactoren, óók meegenomen moeten worden door de
computer, om adequaat in te kunnen spelen op de persoon en de taak.

Om vanuit de computer we! met omgevingsfactoren rekening te houden, is het nodig het programma
inzicht te geven in de actue!e condities. Dus kennis over de situatie en hoe om te gaan met
veranderingen, en kennis over de behoeften en de status van de gebruiker, zowe! f'siek ats mentaa!.
Dit heeft tot gevoig dat het programma nog interactiever op de omgeving kan gaan reageren: een
programma dat zichze!f ann de mens en de omgeving (van computer en mens) aanpast, rekening houdt
met de taak en de taakuitvoerder (gebruiker). Om dit te realiseren zijn er vier visies in omloop die in
de volgende paragraaf worden behande!d.
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2.4.3 Concentratie op Man-Machine Interactie (MM!)
Er is in de loop van de ontwikkeling een flinke toename gekomen in het aantal taken dat de computer
kan doen, de complexiteit van de taken die de computer ook daadwerkelijk kan uitvoeren en de manier
van uitvoeren van taken. Multi-tasking (meer dan één opdracht tegelijk uitvoeren) en
multimediagebruik (het gebruik van meerdere informatiebronnen tegelijk, zoals geluid, beeld,
televisie, internet, telefoon) zijn hier een paar voorbeelden van. Hierdoor is de nadruk komen te liggen
op het ontwerpen van de beste interface en daarin de beste vorm van interactie voor de betreffende
taak. Deze interactie is vaak verre van optimaal en de meeste mensen zullen dan ook zeggen dat de
interactie met een mens makkelijker gaat dan met een computer (Eberts, 1987).

Theoretische achtergrond: vier methoden van aanpak van MMI
Human-Factors specialisten werken aan het vergemakkelijken van de interactie om zo het werken met
computers ook effectiever te maken (Eberts, 1987). Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van vier
methoden. (Eberts, 1987) beschrij ft deze vier methoden en hun achterliggende visie op de volgende
manier. De vier visies zijn: 1. de empirische, 2. de antropomorfe, 3. de cognitieve en 4. de
voorspellende-modelleringsvisie.
1. Bij het bedenken en uitvoeren van MMI-taken moeten veel keuzes gemaakt worden die bij

elke taaksoort verschillen. De empirische methode houdt zich hier mee bezig en zoekt d.m.v.
het uitvoeren van experimenten naar antwoorden bij vragen als, hoe wordt de informatie
gepresenteerd, in wat voor vorm moet de gebruiker zijn input geven (bijv. aanklikken van
keuzes of vrij invullen), wat voor zoekmogelijkheden worden de gebruiker geboden en welke
hardware wordt er gebruikt (muis, keyboard, etc).

2. De antropomorfe visie wordt door (Eberts, 1987)) beschreven als de toepassing van
menselijke eigenschappen op niet-menselijke entiteiten. De visie hierachter is dat de
communicatie tussen mensen onderling vaak beter verloopt en dat deze ook model moet staan
voor de mens-machine cominunicatie. Aan de computer worden menselijke eigenschappen
toegekend als gebruik van natuurlijke taal, een stem, vriendelijkheid. Het motto bij deze visie:
een systeem is gebruikersonvriendelijk als het gebruik maakt van opdrachten en reacties die
niet voorkomen in de communicatie bij mensen. (Eberts, 1987)

3. Bij de cognitieve visie wordt gezocht naar de beste interfacevorm om de informatieverwerking
tussen mens en computer zo efficient en makkelijk mogelijk te maken. Er wordt een
conceptueel model van de taak gemaakt, een mentaal model van de gebruiker en er wordt
vervolgens gekeken hoe informatie het beste gepresenteerd kan worden ann de hand van deze
modellen.

4. Als laatste wordt de voorspellende-modelleringsvisie genoemd. Om bet gedrag van mensen
die interacteren met computer(programma)s zo goed mogelijk te kunnen voorspellen wordt er
een interactiemodel gemaakt. Dit model geeft zo accuraat mogelijk weer hoe de communicatie
verloopt. Dit wordt vervolgens gebruikt om vóór de bouw van een prototype al te weten welk
ontwerp de meeste voordelen biedt.

Kritiek bij de vier visies
(Eberts, 1987) plaatst tegelijk ook kantekeningen bij elke methode en lant daarmee zien dat de
methoden met beleid en gespreid gebruikt moeten worden. De sterke kanten van elke methode moeten
toegepast worden in bet ontwerp van een interface, de zwakke kanten vermeden.
1. Bij de empinsche methode worden de testen uitgevoerd voor specifieke taken en de resultaten

kunnen vaak niet gegeneraliseerd en toegepast worden op andere taken. Hier moet dan weer
een nieuwe test voor worden uitgevoerd.

2. Het zwakke punt bij de antropomorfe visie is dat gebruiksvriendelijkheid niet wil zeggen dat
daarmee ook de beste oplossing bereikt wordt. Zo kan het heel gebruiksvriendelijk zijn als een
computer praat, maar tegelijk ook afleidend werken.

3. In de cognitieve visie is het moeilijk om de cognitieve processen goed te achterhalen en te
modelleren en de computer adequaat in te laten spelen op de informatieverwerking door de
persoon. Een klein verschil in het model dat de computer heeft van de taakuitvoenng door de
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persoon en het daadwerkelijke mentale model van de persoon, kan al een conflict geven in de
interactie en de taakuitvoering schade toebrengen.

4. Voorspellend/modellerend: hoe de persoon omgaat met de taak is individueel bepaald en met
in een model te stoppen en kan hiermee dus weer averechts werken als daar te strak aan
vastgehouden wordt.

Wat duidelijk te zien en later op teruggekomen zal worden is, dat alle visies nadruk leggen op de
taakuitvoering. Er wordt taakspecifiek gekeken naar de interactie. Hierbij wordt noodzakelijkerwijs
uitgegaan van een 'gemiddelde gebruiker', d.w.z. de eigenschappen van de gebruiker worden
gemodelleerd als zijnde constant en waar voor een grote groep. Met de individuele verschillen wordt
nauwelijks rekening gehouden (alleen door bet aanbieden van verschillende niveaus in functionaliteit).
Hier is dus geen sprake van adaptiviteit. Dc vraag is naar systemen die gebruikerspecifiek zijn. Dc
volgende paragraaf gaat hierover. Het gaat hierbij ook om bet ontwerpen van computersystemen die
rekening houden met de gebruiker en zijn context.

2.5 Adaptieve systemen
Zoals we in de vorige twee fasen hebben gezien, wordt in de visie op MMI, bij de uitvoering van de
taak, de machine door de mens of de mens door de machine aangestuurd. Een voorbeeld: in een
fabriek waar massaproductie plaatsvindt moet de mens zich aanpassen aan de snelheid van de
machine, maar in een auto is bet de mens die de baas is over de machine en bepaalt wat er moet
gebeuren.
(Hancock et al., 1987) hanteren een altematief, tussenliggend perspectief op de interactie. In dit
alternatief wordt geredeneerd vanuit de behoefte aan een cooperatieve vorm van samenwerking,
waarbij de machine en de mens sámenwerken om tot een succesvolle taakuitvoering te komen. De
vooronderstelling hierbij is, dat beide fungeren als autonome taakuitvoerders, waarbij de taak beter
uitgevoerd wordt als er samengewerkt wordt. Bij zo'n samenwerking draait het om de volgende twee
kernpunten:
1. ten eerste is het zo dat cooperatie impliceert dat er communicatie plaatsvindt tussen twee

intelligente entiteiten;
2. en ten tweede is er een interface nodig als medium voor deze communicatie.
Als gevolg zal dit perspectief resulteren in een nieuwe vorm van programmeren en systeemontwerp,
waarbij programma's autonomer zullen functioneren.

Waar eerst de persoon zich moest aanpassen aan de interface (in de kiassieke automatiseringsfase),
waarna de interface actief aangepast kan worden aan de mens en dóór de mens (in de decision aiding
fase), is in dit geval de interface zowel door de persoon als het programma aan te passen indien dit
nodig wordt geacht door één van beide. Dit betekent dat de machine nog meer kennis nodig heeft dan
in de vorige fase. Allereerst dient het achterliggende kennis over de handelingen van de persoon en de
mentale en fysieke toestand van de gebruiker te bezitten om te kunnen beoordelen of een handeling
nodig is of niet. Daarnaast dient het op de hoogte te zijn van de gevolgen voor de taakuitvoering door
de gebruiker.
Het uiteindelijke doel van adaptiviteit is bet bereiken van de meest optimale eindtoestand door een
optimale samenwerking tussen computer en mens. Hierbij gaat dit verder dan alleen de adaptieve
aanpassing van de interface door de computerapplicatie.

Na bespreking van bet verschil tussen aanpasbaar en adaptief volgt een beschrijving van de
eigenschappen van adaptiviteit. Ook zal een aantal recente onderzoeksvoorbeelden besproken worden.
Aan de hand van deze voorbeelden en bet voorgaande, zullen kanttekeningen en opmerkingen
geplaatst worden bij het ontwerp van adaptieve systemen.

2.5.1 Aanpasbaar versus adaptief
Ter verduidelij king: aanpasbaar wil zeggen dat bet programma of de applicatie aan te passen is aan de
eigen specifieke wensen van de persoon. Zo is het tekstverwerkersprogramma Word aanpasbaar; de
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knoppenbalk kan naar eigen voorkeur samengesteld worden, de achtergrondkleur, het lettertype etc.
Dit moet door de persoon zeif mgesteld worden. Als het nou zo zou zijn dat het programma zichzelf
zou kunnen aanpassen omdat het waarneemt of doorheeft wat de voorkeuren van de gebruiker zijn,
bijvoorbeeld dat op een bepaald moment door de persoon toch beter gewerkt wordt met kiassieke
muziek in plaats van met popmuziek of een grotere letter of kleiner scherm, dan komt het initiatief van
de machine. Het past zichzelf aan zonder een expliciete opdracht van buiten en wordt hiermee
aangeduid als adaptief. Het toepassingsgebied hiervan wordt adaptieve automatisering genoemd. In de
laatste tien jaar wordt steeds meer aandacht besteedt aan het ontwerpen van adaptieve programma's en
systemen.

2.5.2 Eigenschappen van adaptiviteit
2.5.2.1 Adaptiefgedrag
In het Nederlands wordt het woord 'adapteren' vertaald met aanpassen en het woord 'aanpassen' met
schikken naar omstandigheden (M.J.Koenen et al., 1987). Om een voorbeeld van adaptief gedrag te
geven wordt flu een situatie geschetst waarin communicatie plaatsvindt tussen twee mensen. Tussen de
haakjes wordt dit voorbeeld beschreven voor een adaptief computersysteem, waarbij het om een
fictief systeem gaat.

Stel: twee mensen zijn aan het klussen in huis. Van tevoren wordt eerst het nodige gereedschap
gekocht (een computerprogramma heeft software en hardware gereedschap nodig zoals b:jvoorbeeld
een monitoraansluiting. grafische kaart en de software om opdrachten goed uit te voeren), daarna
wordt afgesproken wie wat doet (bzj het ontwerp van een computerprogramma wordt de taakallocatie
bepaald). Worden er bepaalde klusjes sarnen gedaan, dan vindt er over en weer voortdurend
communicatie plaats om het werk goed op elkaar af te stemmen (een programma blyft op de hoogte
van de aches van de gebruiker om o.a. te weten of er niet jets gedaan wordt Wa! niet mag of kan en de
persoon wordt door het programma op de hoogte gehouden van Wa! de computer gedaan heefi en
doet, d.m.v. de interface). Is er onenigheid over de manier waarop een klus uitgevoerd moet worden,
dan vindt er ter plekke overleg plaats waarbij de eigenaar van het huis de doorslag zal geven (het
programma kan adviezen geven en ideeën poneren, maar m.b.t. computers zal de mens alt:jd de baas
z:jn over de uiteindelijke taakuitvoering). In de communicatie tussen de twee mensen zullen over het
algemeen beiden openstaan voor meningsverschillen over de taakuitvoering, en dit opnemen in de
eigen mening of zelfs de eigen mening aanpassen (een adaptiefsysteem zal in staat z(/n om te gaan
met meerdere manieren van raalwilvoering, zelfs een niet geprogrammeerde mogel:jkheid zal niet
verworpen, maar juist zo adequaat mogel:jk op ingespeeld gaan worden). Ook zal er een vorm van
compromis kunnen ontstaan tussen de twee personen (zo zal het adaptieve systeem in staat zzjnfiexibel
en dynamisch om te gaan met de eigen regels, zodat byvoorbeeld de regels volgens her fuzzy logic
principe gestuurd worden).

Dit voorbeeld is een illustratie hoe adaptief gedrag, in de interactie tussen mensen, toegepast kan
worden op de adaptieve interactie tussen mens en machIne. Het is hierbij nodig het programma
adaptieve interactiemogelijkheden te geven om rekening te kunnen houden met omgevingsfactoren.
Zo is een voorbeeld van individueel adaptief gedrag, zoals het aantrekken van een regenjas als het gaat
regenen, een aanpassen aan de omgeving, waarbij opvalt dat niet iedereen hiertoe zal besluiten. Het
hangt dus niet alleen van de omgeving, maar ook van de persoonlijke toestand van de gebruiker afwat
de uiteindelijke keuze zal zijn.

Om een beeld te krijgen hoe een programma adaptief zou kunnen zijn, worden in de volgende
paragraaf de mogelijke niveaus van adaptiviteit beschreven.

2.5.2.2 Niveaus van adaptiviteit in een systeem.
Door (Scerbo, 1999) wordt een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van adaptiviteit in
programma's en systemen. Het gaat er hierbij om welk systeemonderdeel adaptief gedrag vertoont.
De eerste gaat om de vraag of het proces zelf adaptief is of dat de informatieverwerking adaptief is.
Een voorbeeld: het proces van vliegtuigen veilig door de lucht laten vliegen en landen is een adaptief
proces. Dc omgevingsfactoren (zoals soorten vliegtuig, het weer en hoeveelheid vliegtuigen)
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veranderen namelijk continu, waardoor niet vastligt hoe de taak precies uitgevoerd moet worden. Zou
de adaptiviteit in de informatieverwerking zitten, dan is het zo dat het programma in geval van grote
verkeersdrukte een conflictmelding in de !ucht meer voorrang zou geven dan als het erg rustig is. Ook
kan het gebeuren dat twee vliegtuigen elkaar dichter naderen dan de voorgeschreven afstand van 5
NM (Nautical Miles), zonder dat de toestand onveilig wordt (bijvoorbeeld als twee lichte vliegtuigen
elkaar op 4 NM zullen gaan passeren). Het systeem maakt de volgende keuze: de verkeersleider heeft
het druk, er zal geen urgénte melding van gemaakt worden, heeft de verkeersleider het rustig, dan we!.
Hierbij is bet van groot belang hoe de woorden 'druk', 'urgent' en 'rustig' gedefinieerd worden door
het programma.
De tweede vorm gaat om hoe het systeem omgaat met de veranderingen van de taakuitvoering en van
bijbehorende probleem oplossingsstrategieën. Het programma merkt dan op dat de gebruiker van
strategie verandert en past zich adequaat hierop aan zonder dat het ten koste gaat van de
taakuitvoering. Een voorbeeld in de luchtverkeersleiding is het volgende. Een programma 'merkt' dat
de verkeersdrukte groter gaat worden in het komende kwartier en 'weet' tegelijk welke strategic de
gebruiker gaat hanteren bij die drukte. Het programma kan bier dan op anticiperen door de interface
aan te passen om te voorzien in het hanteren van het probleem in de nieuwe situatie. Wi! dit echter de
taakuitvoering ten goede komen, dan zal er rekening gehouden moeten worden met de situatie van de
gebruiker. Waar in de taakuitvoering zit de gebruiker en wanneer zal welke verandenng het best
uitgevoerd kunnen worden? Wordt hier geen rekening mee gehouden, dan kan het juist een nadelige
uitwerking hebben op de taakuitvoering.

2.5.2.3 De benodigde inform atie
Een prangende vraag is flu: wat voor informatie heefi het systeem nodig om adaptief om te kunnen
gaan met de situatie van het moment. In (Scerbo, 1999; Cress, Hettinger, Nelson, & Haas, 1997)
worden drie hoofdbronnen van informatie voor adaptief gedrag behandeld, waarbij de 'derde
informatiebron' een praktijkvoorbeeld is uit de luchtmacht. Deze drie bronnen zijn schematisch
samengevat in figuur 2-2.

Informatiebronnen voor het adaptief
proces

Figuur 2-2. De computer met programma) krgt informarie uit drie bronnen: een
gegeven taakinodel, de handelingen van de gebruiker en de fysiologische gegevens
van de gebruiker. Het basismodel van de taak Iigt als enige vast, terwyl de andere
twee veranderl(jk zyn en beInvloed worden door de context en zeif gevolgen hebben

Computer
(pmgraimm)

Bsisnidel
van

detaak
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voor de context. De computer kan rechistreeks uit de omgeving informatie halen, zoals
temperatuur, geluidsterkte etc.

I De taakuitvoering door de gebruiker.
1. Handelingen. Allereerst wordt gekeken naar de handelingen van de persoon. Aan de hand van een
eerder gekozen standaard, verkregen door empirisch onderzoek, wordt bepaald welke mate van
automatisering wenselijk is en uitgevoerd gaat worden. Het is echter niet mogetijk om het algemene en
taakspecifieke handeten van een persoon volledig in kaart te brengen. Het programma moet namelijk
ook in staat worden gesteld om te gaan met onverwachte handelingen.
2. Afzonderlijke handelingen. Een alternatief is, het modelleren van de afzonderlijke handelingen die
nodig zijn voor de taakuitvoering (taakspecifieke handelingen). Aan de hand van niet taakgerelateerde
externe gebeurtenissen, de huidige toestand van het programma en de verwachte handelingen van de
gebruiker vindt dan de taakverdeling vanuit het programma plaats. Deze taakverdeling kan (ook)
aangestuurd worden aan de hand van de huidige werklast en verwachte werkiast (Hancock et at.,
1987).
3. Gezamenlyk cognitief model. Om dit te verwezenlijken is het wenselijk om één gezamenlijk
cognitief model te maken van computer en gebruiker in plaats van twee afzonderlijke, en dit te
gebruiken als adaptieve stuurlijn (Hoc et at., 1998; Seamster, Redding, Cannon, Ryder, & Purcell,
1993; Niessen et at., 1999). Van groot betang is hierbij dat computer en gebruiker een correct mentaal
model hebben van de taakuitvoeiing door de ander (Niessen et at., 1999). Sluiten de modellen en de
werkelijkheid niet op etkaar aan dan zal dit opgemerkt moeten worden en zal er zo snel mogelijk een
oplossing gezocht moeten worden (dit proces zal een adaptief proces zijn, een aanpassen aan elkaar).
Het hebben van een verkeerd mentaal model van de ander kan namelijk een tegenwerking in plaats
van een samenwerking als gevolg hebben.

2 Fysiologische gegevens.
Fysiologische gegevens van een persoon zijn goed te gebruiken voor de adaptieve sturing van de
taakallocatie (zie hier verder voor (Byrrr & Parasuraman, 1995; lida, Kenmochi, & Kamijo, 1994;
Taylor & Reising, 1999; Kramer, Trejo, & Humphrey, 1996; Cress et at., 1997; Hadley, Mikulka,
Freeman, Scerbo, & Prinzel, 1997; Mulgund & Zacharias, 1996)). Het voordeel van deze methode is
dat er continu gemeten kan worden zonder dat het rechtstreeks invloed heeft op de taakuitvoering van
de gebruiker. Bovendien kunnen de gegevens generiek gebruikt worden. Een nadeel is dat de gegevens
vaak moeilijk te herleiden zijn tot taakspecifieke handelingen. Er is ook geen eenduidigheid over hoe
de gegevens geInterpreteerd moeten worden. Vervolgens komt daar bij dat veel f'siologische maten en
indices een vrij lange tijdsduur vereisen om er een fysische of mentale toestand(sverandering) uit af te
leiden. Een nadeel van technische aard is dat er veel specifieke en tijdrovende signaalbewerkingen
nodig zijn.
Bijvoorbeeld de activiteit van het autonome zenuwstelsel en de hersenactiviteit zou gemeten kunnen
worden om er maten uit af te leiden voor mentale werklast. Met deze gegevens zou het systeem de
taakverdeting zo kunnen sturen, dat de werkbetasting voor de gebruiker niet teveel en niet te weinig
wordt (Hoc et at., 1998).
Als specifieke voorbeelden kunnen genoemd worden: hartslagvariabiliteit, grootte van de oogpupil,
oog knipperfrequentie en knipperduur, EPOG-gegevens (Eye Point of Gaze), ERP (Event Related
Potential) (Kramer et at., 1996) of EEG (Electro Encefalogram) (Hadley et al., 1997).

3 De missie (taak) zelf.
Dit aspect wordt met name genoemd voor gevechtspiloten, waarbij vaak sprake is van een duidelijk
omschreven missie en waarbij de uit te voeren handelingen van het begin tot het eind (het dod)
bekend zijn. In een dergetijk geval zijn van tevoren vaak grotendeets de te verwachten knelpunten
bekend ten aanzien van hoge werklast en het ontstaan van een noodsituatie. Het adaptieve systeem
maakt vervolgens gebruik van deze gegevens om de taakallocatie te sturen (Mulgund et aL, 1996).

Om een indruk te krijgen van de toepassingen en de bijkomende problemen bij het ontwerpen van een
adaptief systeem, volgt in de volgende paragraaf een beschrijving van een aantal voorbeelden.
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2.5.3 Voorbeelden
Er heeft een aantal onderzoeken plaatsgevonden waarin de cooperatie tussen mens en machine
onderzocht is op verschillende niveaus en op verschillende toepassingsgebieden. Hier volgt een aantal
van deze onderzoeken.

2.5.3.1 Rotorcraft Pilot's Associate (RPA)
Het RPA-systeem is ontwikkeld voor helikopters, met als doe! een betere samenwerking te
bewerkstelligen tussen machine en piloot (Johnson, 1997). In de !uchtvaart wordt dit systeem, een
cognitief adaptief systeem, de e!ektronische copiloot genoemd (Taylor et al., 1999; Onken,
Hoilnagel, ), waarbij de piloot en het systeem als een 'team' worden beschouwd (Scerbo, 1999). Het
doe! van de RPA is de helikopterpi!oot te voorzien van de juiste informatie, in de juiste vorm (auditief,
visueel of haptisch), op de juiste locatie en op het juiste moment, waarbij tege!ijk rekening wordt
gehouden met de individuele voorkeuren en behoeften van de piloot, de teambelangen en het
succesvo!!e verloop van de missie. In de loop van bet onderzoek is gebleken dat voor een adaptief
interactieniveau het systeem door de piloot moet worden beschouwd als compagnon, een mede-
sociaa!-betrokken 'persoon' in het proces van taakuitvoering en —realisering (Scerbo, 1999; Hoc et al.,
1998). Hierdoor ontstaat er namelijk vanuit de gebruiker meer acceptatie van het adaptieve karakter
van het systeem, wat de interactie ten goede komt. This belangrijk is een toekenning van menselijke
eigenschappen aan het systeem. Het begrip van de onderlinge omgang en samenwerking tussen
mensen, het gebied van mens-gerelateerde associatieve interacties, speelt een kernrol in bet adaptieve
ontwerpproces. Dit is duide!ijk naar voren gekomen bij het onderzoek naar de RPA (Scerbo, 1999;
Johnson, 1997).

2.5.3.2 Contextual Control Model (COCOM)
Ook bij dit mode! gaat het om de allocatie van taken en functies tussen mens en machine. Dit model
onderzoekt hoe de interactie tussen cognitieve systemen plaatsvindt. (Hoilnagel, ) hanteert de
taaka!!ocatie a!s een comp!ementair al!ocatie-prob!eem waarin centraa! staat dat de persoon en de
computer als één gezamen!ijk cognitief systeem beschouwd moet worden (Taylor et a!., 1999).
Volgens (Taylor et a!., 1999) !aat een cognitief systeem het eigen gedragspatroon sturen door
ervaringen, opgedaan in bet verleden. Dit zorgt in het tijdsver!oop voor een bepaalde vorm van
consistentie en logica in de gedragsuitvoering. Tegelijk houdt zo'n systeem rekening met de context
(van moment tot moment) en de toekomstverwachtingen. Deze verwachtingen worden op hun beurt
bepaald aan de hand van 'past experience' en het moment ze!f.

Afhankelijk van contextuele omstandigheden kan het cognitieve COCOM-systeem vier standen van
controle aannemen.: de willekeurige, de kansrijke, de tactische en de strategische. Dc overgang van de
ene stand van contro!e naar een andere wordt bepaald door de volgende twee maten:
a. de mate waarin de persoon de taak goed uitvoert (leereffect) en
b. de beschikbare tijd om de taak uit te voeren.

Elke contro!e-stand heeft een eigen specifieke taakuitvoering en een eigen eva!uatiestandaard voor het
evalueren van de uitkomst van verrichte handelingen. Dc twee aspecten die verschi!!en per controle-
stand zijn de vo!gende:
a. de keuze voor de volgende taak (vo!gorde van taakuitvoering) en
b. de evaluatie van de uitkomst van een handeling.

In de eerste (willekeurige) contro!e-stand wordt alleen gekeken of een bepaa!de handeling voordee!
oplevert of niet. In de tweede (kansrijke) controle-stand wordt er gekeken in een lijst van vooraf
bepaa!de juiste handelingen, of daaraan vo!daan wordt en of de uitkomst van een hande!ing nieuw is
of a! eerder voorgekomen is. In de derde (tactische) controle-stand wordt de context in ogenschouw
genomen bij de keuze van een handeling en wordt er ook rekening gehouden met lange termijn
feedback: vertraagde feedback. Zo kan het zijn dat tien stappen geleden een keuze anders gemaakt had
moeten worden. Bij de vierde (strategische) en !aatste contro!e-stand worden factoren die niet
rechtstreeks bij de taak horen ook meegerekend.



Adaptieve taakondersteuning door middel van een al gemeen gebruikersmodel 19

Er zijn echter wat onduidelijkheden. Het is niet helemaal duidelijk of de adaptiviteit die per toestand te
zien is ook tüssen de controle-toestanden voorkomt. Het is niet duidelijk wat onder context verstaan
wordt en er wordt niet gesproken over de toestand van de gebruiker. Dc adaptiviteit lijkt in dit geval
taakgestuurd te worden. Dc handelingen van de persoon, de taakstructuur etc worden in rekening
gebracht, maar wat mist is de fysieke en mentale toestand van de gebruiker. Hier wordt geen rekening
mee gehouden.

2.5.3.3 Cognitive cockpit systems
In de luchtvaart wordt veel onderzoek verricht naar het verbeteren van de situation awareness (SA)

van de piloot. In een dccl van het onderzoeksgebied beantwoordt (Onken, ) de vraag: wat verbetert de
situation awareness in de cockpit met: niet twee maar drie personen?
Een extra persoon in de cockpit is niet wenselijk, dus is er gekozen voor een cognitief systeem dat de
functionele rol van een derde persoon uitvoert. Het is een systeem dat niet sequentieel taken verdeelt,
maar, dat als 'knowledge-based cognitive cockpit assistant', een globaal totaalbeeld heeft van de
situatie alsof het een extra bemanningslid is. Aan de hand van de gegevens over het dod van de
missie, de gevaren die er zijn, wat de piloten doen, de fysieke en ook mentale toestand van de piloten,
zal het systeem zo goed en veel mogelijk assisteren. Door de dynamische manier van omgaan met de
beschikbare kennis (kenniselementen worden in dit geval niet gezien als alleen waar of onwaar, maar
kunnen ook waarden aannemen als 'een beetje waar' of 'heel erg waar'), kan het systeem anticiperen
op wat de piloten gaan doen en kan het hun advies geven. Daarnaast kan het ook zeif bepalen wanneer
welke informatie op welke manier gepresenteerd wordt aan de gebruiker. Het systeem is zo in staat in
te spelen op snel veranderende situaties en omstandigheden. Dc ontwerp-filosofie die (Onken, )
gehanteerd heeft is, dat het systeem echt moet functioneren als assistent voor de menselijke gebruiker.
De mens zelf staat ook hier model bij dit systeem en daardoor ontstaat er een erg interactief systeem
met als ontwerpdoel: de dynamische interactie tussen mens en machine. In tegenstelling tot wat het
COCOM-systeem doet is dit systeem meer dan de allocatie van taken alleen. Het programma stuurt
ook de taakpresentatie adaptief aan en voert de taak adaptiefuit.

2.5.3.4 Pilot/Vehicle Interface (PVI)
Voor de militaire luchtvaart is er onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van adaptieve interfaces.
Programma's die de eigenschappen van beeldschermen en bediening van apparaten kunnen
veranderen als de werkiast van de gebruiker of de situation awareness (SA) daarom vraagt (SA'het
bewust zijn van de situatie en het hebben van een overzicht van de situatie). Deze SA wordt gemeten
naar fysiologische ca/of gedragsgegevens. Ook kunnen deze veranderingen uitgevoerd worden als de
dynamisch veranderende omgeving en toestand van de gebruiker dit vereist (Cress et al., 1997;
Mulgund et al., 1996). Hoewel hier al wel over geschreven is en men ook conceptueel a! ver is
gevorderd (Mulgund et a!., 1996), zijn er nog niet veel toepassingen op dit gebied.
Het dod van het onderzoek naar de PVI is om goed gebruik te maken van de hoevee!heid informatie
die de computer krijgt en de mogelijkheden van de mens om meerdere modaliteiten aan informatie
tegelijk te verwerken. Zo is er, omdat een piloot in situaties komt waarin hij snel moet kunnen
beslissen en reageren, onderzoek gedaan naar de mate waarin een computersysteem op real-time basis
goed kan werken/functioneren.

2.5.4 Vragen en knelpunten
Dc voorbeelden laten zien dat er een aantal belangrijke vragen beantwoord moet worden bij het
ontwerpen van een adaptief computerprogramma, voordat er met het daadwerkelij ke ontwerp
begonnen kan worden. Deze vragen vormen tegelijk de knelpunten.

I Voor adaptieve automatisering is de vraag naar de (mate van) autoriteit die de gebruiker heeft
over de automatisering één van de belangnjkste (Kramer et a!., 1996). 'Wie' is degene die bepaa!t wat
er wel en niet gebeurt, welke handelingen manueel verricht gaan worden, wanneer die verricht worden
en door wie: de computer of de menselijke taakuitvoerder. Onderzoek door (Scerbo, 1996) wijst uit
dat op het gebied van de taakuitvoering het bevorder!ijk is dat de gebruiker degene is die de mate van
automatisering bepaalt. Dc persoon moet wel de uiteindelijke macht in handen hebben (Meijer, 2000).
In hoeverre is de computer dan nog in staat autonoom te functioneren? Welke mate van adaptiviteit za!
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de gebruiker wel accepteren en in welke situatie? Hoe kan het vertrouwen van de persoon in het
programma ongeschonden blijven en zelfs bevorderd worden?

H Een ander aspect is het reactievermogen. Wat moet het reactievermogen zijn van het adaptieve
computerprogramma (Scerbo, 1996)? Hoe snel moet het reageren op de informatie en in welke mate
moet de handeling of reactie door de gebruiker tegengegaan kunnen worden. Dit zal per taak, per
persoon en per situatie verschillen. Het adaptieve systeem zal dus ook een adaptief reactievermogen
moeten hebben.

III Een andere vraag die ook nader behandeld moet worden richt zich op de beste timing voor het
programma om informatie aan te bieden en interfaceveranderingen uit te voeren. Dc vraag is of dat
vaak moet gebeuren, hetgeen erg vermoeiend kan worden, of dat er juist zo lang mogelijk gewacht
moet worden. De gebruiker zou in dit geval het gevoel kunnen krijgen er alleen voor te staan. Dit zou
niet bevorderlijk kunnen blijken voor de effectiviteit van de taakuitvoering. Het is een zoeken naar de
gulden middenweg. Het adaptieve systeem zal alle gegevens over de taak en de voortgang van de tank
nodig hebben, samen met gegevens over de toestand van de gebruiker en zijn of haar persoonlijke
eigenschappen (Scerbo, 1996).

2.5.5 Sterke en zwakke kanten van adaptieve systemen
Om het voorgaande samen te vatten volgt hier een opsomming van de sterke en zwakke kanten van
adaptieve automatisering.

Sterke kanten
- Toename in interactiemogelijkheden.
- Toenemende samenwerking in taakuitvoering.
- Het systeem reageert directer op de persoon en de omgeving.
- Prettiger taakuitvoering.
- Betere taakverdeling.
- Er kunnen complexere taken uitgevoerd worden.

Zwakke kan ten
- Voor alle taken die in aanmerking komen zal een adaptief programma geschreven moeten worden,

een tijdrovende en kostbare bezigheid.
- Taakuitvoering door de computer is minder inzichtelijk.
- Het bepalen van de tijdsrelaties, snelheid van adaptiviteit, mate van aanpassing en modaliteit van

taakaanbieding per taak.
- 'Man-in-the-loop'

2.5.6 De verkeersleiderstaak als voorbeeldtaak
Taken die in hoge mate in aanmerking komen voor adaptieve ondersteuning kunnen omschreven
worden als veiligheidskritisch, dynamisch, complex en niet-deterministisch. Bij deze taken zijn de
volgende kenmerken en eigenschappen van belang, waarvoor adaptiviteit een oplossing biedt:
coöperatieve werkvorm, de situational awareness (SA), optimalisatie van taakuitvoering, mentale
werkbelasting en strategische taakuitvoering.
In het voorgaande zijn vaak voorbeelden gebruikt van de luchtverkeersleiderstaak. Dit is een taak die
aan alle genoemde kenmerken voldoet en daarom in een volgend hoofdstuk globaal uitgewerkt zal
worden.

2.6 Vooruitbllk: generiek aangestuurde adaptiviteit
De sterke kanten lijken indrukwekkend en kunnen motiveren om onderzoek te doen. Tegelijk zijn de
voordelen moeilijk te realiseren op het moment. Wat opvalt in het onderzoek naar adaptieve
automatisenng is de nadruk die ligt op het ontwerpen van een adaptief systeem voor een hele
specifieke taak. Dit betekent dat voor elke taak een adaptief systeem ontworpen zal moeten worden dat
zowel met de taak als de gebruiker rekening houdt. Een tijdrovend werk, wat één van de zwakke en
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nadelige kanten is. Om hier een oplossing voor te bieden, werkt het Companion-project met een ander
principe, het Operator Status Model (OSM) — pnncipe.
De mentale en fysieke toestand van de gebruiker worden als belangrijke maat gebruikt in een adaptief
prograrnma dat de taak uitvoert. Dit laatste wordt echter taakspecifiek toegepast en wordt
taakspecifiek geInterpreteerd en toegepast en draagt bij aan een betere taakuitvoering en
samenwerking. Als flu de mentale en fysieke toestand van de gebruiker gemeten kan worden tijdens de
taakuitvoering, en deze gegevens taakonafhankelijk geinterpreteerd worden, dan kunnen de
fysiologische gegevens gebruikt worden als generieke maat. Vervolgens zal er dan een adaptief
systeem gemaakt kunnen worden dat zowel fysiologische als taakgerichte handelingen
taakonafhankelijk kan interpreteren en waarmee de taakuitvoering aangestuurd kan worden. Zo kan
bijvoorbeeld onafhankelijk van de uit te voeren taak, worden bepaald dat de gebruiker zeer vermoeid
is en veel fouten maakt bij de taakuitvoering. Met deze kennis kan vervolgens de taakrepresentatie
aangestuurd worden. In het volgende hoofdstuk zal dit OSM-principe van adaptiviteit op generiek
niveau beschreven en uitgewerkt worden.
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H3 Beschrijving van het OSM(Operator Status Model)-principe

3.1 Inleiding
Het OSM-principe wordt in dit hoofdstuk uitgelegd. Het principe is crop gericht een applicatie te
maken die constant een actueel model van de gebruiker heeft, zodat het systeem zo goed mogelijk
ondersteuning kan bieden aan de gebruiker bij het uitvoeren van de taak. Hiervoor bevat de OSM-
module de waarschijnlijke status en intenties van de gebruiker. Deze status wordt door
omgevingsfactoren, (taakgerelateerde) handelingen en de fysiologische toestand van de gebruiker
bepaald. Om een zo generiek mogelijk model te kunnen vormen, richt het project zich met name op
toestandsinformatie. Eerst wordt ingegaan op de noodzaak van een OSM. Daarna wordt het concept
uitgewerkt en toegelicht in een model. Er zal beschreven worden wat het dod is van een OSM en wat
het OSM met de gegevens doet. Daarna volgt er een beschrijving van de mogelijke aspecten (meetbare
gegevens zoals gegevens over het oog en de muisbewegingen) en hoe die gebruikt kunnen worden om
het gedrag (zoekgedrag, strategisch handelen, niet taakgerelateerde handelingen etc) van de gebruiker
te identificeren en de taakuitvoering te bemnvloeden.

3.2 Noodzaak voor een OSM
Een mens is een 'systeem' dat adaptief gedrag vertoont in denken en doen. Dc mens vertoont dit
gedrag ook bij het werken met een computer. Als flu het computerprogramma ook in staat is dit gedrag
te vertonen en dus adaptief handelt en reageertop de handelingen van de gebruiker, is er sprake van
twee adaptieve 'systemen' die adaptief op elkaar reageren. Er vindt dus interactie plaats. Zoals de ene
persoon ádaptief moet kunnen omgaan met de adaptiviteit van de ander, zo moeten flu de gebruiker en
het programma ook adaptief kunnen interacteren op het adaptiviteitsniveau van de ander. Dit vraagt
dus om een grote mate van autonomie van het programma (zoals in hoofdstuk twee te lezen is).
Rijst (nu er sprake is van twee adaptieve systemen) de vraag hoe de interactie plaats zou moeten
vinden. Dc gebruiker voert de taak zo goed mogelijk uit met de beschikbare middelen, zoals muis,
toetsenbord etc. Tegelijkertijd heeft de gebruiker rekening te houden met de mentale en 1'siologische
toestand van zijn eigen lichaam. Deze toestand is moeilijk te bepalen, net als de invloed hiervan op de
handelingen van de gebruiker. Stress is bijvoorbeeld iets dat over een niet vastgelegd tijdsbestek wordt
opgebouwd en op een vaak onverwacht moment tot uiting komt. Wil het computerprogramma adaptief
om kunnen gaan met deze fysiologisch gestuurde adaptatie van de gebruiker, dan moet het weten of
uit fysiologische gegevens en performance gegevens een generieke maat kan worden afgeleid voor het
gedrag.
Een ander belangrijk aspect is de taakuitvoering door de gebruiker. Dc gebruiker leert de taak met de
beschikbare middelen zo efficient mogelijk uit te voeren en maakt hierbij gebruik van meerdere
strategieën. Deze strategieën worden door omgevingsfactoren (bij de verkeersleiderstaak is dit
bijvoorbeeld de drukte in de lucht en de weersomstandigheden) bepaald, maar worden ook gestuurd
door interne, fysiologische omstandigheden (voor een verkeersleider zijn dat bijv. vermoeidheid,
gemoedstoestand). Biedt het adaptieve computerprogramma de taak zo aan dat de gebruiker gestuurd
wordt in het gebruiken van een andere strategic, die niet bij de f'siologische toestand van de gebruiker
aansluit, dan zal het gevolg kunnen zijn dat de taak niet beter, maarjuist slechter uitgevoerd wordt.

Het computerprogramma zal dus niet alleen op taakniveau, maar ook op fysiologisch niveau adaptief
moeten zijn. Dc vraag nu is of de 1'siologische gegevens gebruikt kunnen worden om een maat te
vinden van generiek gedrag die gebruikt kan worden om vanuit de taak op een adaptief niveau te
kunnen interacteren met de gebruiker. Kan bijvoorbeeld de vermoeidheidsmaat gebruikt worden om
de interface en de taakuitvoering aan te sturen, onafhankelijk van de specifieke taak die op dat
moment wordt uigevoerd? Dc taakonafhankelijke toestand van de gebruiker zal in dat geval de maat
voor de aansturing van de interface en de taakallocatie zijn. Dit Operator (gebruiker) Status Model
principe is in een schema (fig. 3-2) samengevat en zal in de volgende paragraafworden uitgewerkt.
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3.2 Het te bereiken doel
Het hoofddoel van de eerstvolgende stap is, het in kaart brengen van het gedrag van de gebruiker op
veranderingen in de interface. Hierbij is het van belang om te weten om welke taak het gaat, hoe de
interface er uitziet en verandert, om vervolgens de reacties te kunnen bepalen van de gebruiker op de
interface. Op die manier zal onafhankelijk van de uitvoerende taken de f'siologische toestand van de
gebruiker bepaald kunnen worden. De aansturing van de taak door de applicatie zal dan rechtstreeks
gestuurd kunnen worden door het OSM, of er kan per taak een module gemaakt worden om de
gegevens op taakspecifiek niveau te kunnen toepassen. Als de reacties bekend zijn, kunnen deze
gegevens gebruikt worden om het gedrag van de gebruiker vervolgens aan te sturen door middel van
de bijbehorende interfaceveranderingen. Het proces is in dit geval dus omgekeerd. Dit is samengevat
in figuur 3-1.

Input Output

Stap 1: het meten van het gedrag dat het gevoig
is van de interfaceveranderingen.

Interface-
veranderingen

Gedrag

Gedrag

Stap 2: om flu een bepaaldgedrag uit te lo/cken wordt
de bybehorende interfaceverandering aangeboden.

Interface-
veranderingen

Figuur 3-1. Het doe! is: een beschr:jving te geven van de reacties van de persoon op
interfaceveranderingen. Wat is byvoorbeeld he: zoekgedrag van de persoon en hoe
verandert dat als de interface verandert? Is di: bekend dan kan he: proces omgekeerd
worden en kan er gedrag uitgelokt worden door he: aanbieden van de bzjbehorende
interface veranderingen. Hierb:j gaat de informatiestroom beide kanten op. Eerst het
meten van de reacties (output), daarna het doelbewust aansturen van de
interfaceveranderingen om bepaald gedrag uit te lokken (Output- >input).

De eerstvolgende stap zal dus stap 1 zijn, het meten van de reacties van de gebruiker op aangeboden
interfaceverandenngen, dus veranderingen in de taakspecifieke uitvoering en presentatie van de taak.
Voordat het zover is moet eerst bepaald worden wat voor aspecten onderscheiden kunnen worden en
wat voor gedrag hieruit afgeleid kan worden. Vervolgens kan gekeken worden naar de invloed van de
aanbieding van interfaceveranderingen.
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3.3 Modelschets
3.3.2 Het OSM
In fig. 3-1 is het model geschetst. Het model bestaat uit vijf modules. Van elke module zal een
beschrijving gegeven worden met de betekenis van de bijbehorende pijlen. Daarnaast zal de interactie
met de andere modules uitgelegd worden.

3.3.2.1 De gebruiker
Bij het uitvoeren van de taak (of taken) zit de gebruiker voor een computerscherm. De uitvoering
wordt beinvloed door een aantal factoren die vallen onder één van de volgende vier categorieen:
kennis (hoe is de taak aangeleerd en weet de gebruiker hoe hij met het programma om moet gaan),
fysiologie (is de persoon lichamelijk of mentaal moe, is er sprake van motivatie,
concentratieproblemen etc.), de beschikbare middelen om de taak uit te voeren (de hardware:
computerscherm, muis etc. en de software: wordt het probleem door het computerprogramma
gepresenteerd met visuele, haptische of auditieve stimuli) en de contextuele invloeden (telefoon,
pratende mensen, etensgeuren, temperatuur etc). Dc strategic die de gebruiker toepast, de efficiëntie
van de taakuitvoering en de mate van precisie staan allemaal onder invloed van deze factoren.
De pijien van en naar de interface geven aan dat de taakhandelingen van de gebruiker worden
uitgevoerd als reactie op de interface en de feedback van de interface over de handelingen van de
gebruiker, het programma en de actuele taaksituatie.

3.3.2.2 De interface
Tussen de gebruiker en de computer zit de interface. Dit is vaak een beeldscherm waarop de taak op
meerdere niveaus van visuele informatievoorziening gepresenteerd kan worden. Dit kan zijn door
bewegende beelden, vormen, kleuren en grootte. Verder is het mogelijk om geluid of trillingen te
genereren (bijvoorbeeld een muis die in staat is te trillen). Dc interface zal per taak verschillen. Dit
betekent dat een verkeersleider vliegtuigen ziet die in een bepaalde sector van het luchtruim vliegen en
een persoon in een ambulance meldkamer een plattegrond van de regio ziet waarvoor het

Status
Model

Systeem
ITaakmodel 1

Figuur 3-2. Het OSM-principe wordi hier schematisch weergegeven en hieronder verder
uitge!egd en uitgewerkt.
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ambulancevervoer geregeld moet worden. In beide taken wordt er gebruik gemaakt van een kaart,
maar de één kan niets met de kaart van de ander. De interface wordt dus bepaald en rechtstreeks
aangestuurd door de taakspecifieke applicatie.
Met de heen-en-weer pijien tussen taak en interface wordt aangeduid dat de interface op taakniveau
aangestuurd wordt en dat de acties die de gebruiker uitvoert ook op taakniveau zullen worden
uitgevoerd.
De gestippelde lijn tussen de interface en het OSM is een wederkerige piji. Dit wil zeggen dat het
OSM rechtstreeks de interface kan aansturen en ook direct feedback krijgt over de interface. Een
voorbeeld is de situatie waarin een gebruiker wordt afgeleid door een telefoontje of geluid in de
omgeving en daardoor niet goed meer oplet. Door bet geven van een aantal felle en snelle
kleurwisselingen op een relevant deel van bet computerseherm, kan de aandacht getrokken worden.

3.3.2.3 Systeem
Meerdere taken kunnen mm of meer tegelijk worden uitgevoerd binnen hetzelfde werkdomein. Van
elke taak is een taakmodel gemaakt dat ten grondsiag ligt aan de taakuitvoering en de bijbehorende
interfaceaansturing. Zo wordt per taak bepaald welke informatie urgent is (buy. een conflictmelding
voor de verkeersleider) en de wijze waarop deze vervolgens het beste kan worden weergegeven aan de
gebruiker.
Mocht de gebruiker echter bezig zijn met taak 2, terwijl taak 1 met voorrang uitgevoerd moet worden,
dan zal bet systeem dit aan de hand van urgentieregels uitvoeren. Het systeem wacht dus met
informatieaanbieding tot verder gegaan wordt met taak 1, tenzij taak 2 met grotere urgentie uitgevoerd
dient te worden. Het systeem staat boven de taken en houdt in de gaten welke taken op welk moment
en in welke mate urgent zijn of niet. Daarvoor heeft het kennis nodig over de taken. Het systeem
bepaalt niet hoe de taak het beste gepresenteerd kan worden aan de gebruiker. De presentatie wordt
bepaald en uitgevoerd op taakniveau, door bet taakmodel.
Dus niet alleen per taak, maar ook tussen taken zal de interface gestuurd worden om aan de eisen van
alle taken te kunnen voldoen en de persoon bij te staan in de taakuitvoering van alle taken.

3.3.2.4 Fysiologie
Deze module zal 1'siologische gegevens meten, zoals hartslag, hersenactiviteit en oogbewegingen. De
ruwe gegevens zullen worden omgezet in bruikbare maten. Zo zal de ruwe hartslagdata binnenkomen
en zullen deze gegevens geanalyseerd worden waarbij de belangrijke delen worden gescheiden van de
onbelangrijke. Als de hartslag van de gebruiker significant toeneemt zal dit aan het OSM doorgegeven
worden en niet elke afzonderlijke verandering in hartfrequentie. Om dit op een juiste manier te kunnen
beoordelen is een zinvolle meettijd, analyseduur en tijdvertraging van groot belang.
Naast genoemde voorbeelden wordt de fysiologie ook door de context beInvloed, zoals een telefoon,
de temperatuur in de ruimte, mensen die om aandacht vragen etc. Ook deze gegevens zullen worden
gemeten en doorgegeven aan het OSM.

3.3.2.5 Taak
Van elke taakmodule worden de gegevens over de voortgang van de taak, de sneiheid van bet
uitvoeren van de taak, fouten, tijdsrelaties, hoeveelheid handelingen etc. per taak doorgestuurd naar de
taak-module. Hier wordt uit alle gegevens een algeheel beeld gevormd van de taak. Deze gegevens
worden samengevat en weer doorgestuurd naar het OSM.
Zo kan het zijn dat de persoon één taakonderdeel heel goed uitvoert en een ander taakonderdeel
minder goed tot slecht. Naar bet OSM kan dan vervolgens doorgegeven worden dat de taakverdeling
niet stabiel is.

3.3.2.6 Her OSM
Deze module krijgt de geanalyseerde fysiologische gegevens van de gebruiker binnen van de
fysiologie-module en de globale taakkenmerken van de taak-module. Deze zullen vervolgens
geInterpreteerd worden m.b.t. tot de gebruiker. Wanneer deze twee informatiestromen gecombineerd
worden geeft dit een beeld van de toestand van de gebruiker. Deze gegevens samengevoegd geven een
aantal maten waarmee gemeten kan worden, zoals: de cognitieve last, taakspecifiek gedrag
(zoekgedrag op het scherm), vermoeidheid, gemoedstoestand, concentratievermogen en werkiast
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(mentaal en fysiek), mate van succes in de algehele taakuitvoering of per taakonderdeel, etc. Aan de
hand van een aantal regels wordt met behuip van informatie uit eerder genoemde modules (fysiologie
en taak) een opdracht gestuurd naar het systeem.
Wel is het zo, dat de taak en taakomgeving voor een belangrijk deel de fysiologie van de persoon
bepalen. Het OSM stuurt dan ook de gegevens naar het systeem. Ms het OSM aan het systeem
doorgeeft dat de gebruiker onder grote druk werkt, kan de interface een geschiktere strategic
aanbevelen. Als de persoon zich bijvoorbeeld verveelt en daardoor niet goed oplet en veel fouten
maakt, kan het OSM er, via de applicatie, voor zorgen dat de persoon meer werk te doen krijgt. Dit is
zeer algemeen en taakonafhankelijk. Mocht de persoon namelijk last hebben van vermoeidheid, dan
kan het OSM de taak die deze vermoeidheid veroorzaakt gedeeltelijk overnemen om de persoon te
ontlasten en meer zelf te doen. Een andere mogelijkheid is het aanpassen van de interface zodat de
taak eenvoudiger lijkt (bijvoorbeeld door het weghalen van gegevens op het scherm die de gebruiker
niet nodig heeft).
Om de taak aan te kunnen sturen heeft het OSM ook kennis nodig over de taak, de taakuitvoering en
contextuele invloeden. Als een gebruiker gestresst raakt, kan de oorzaak liggen in de context (telefoon,
te warm, mensen die om aandacht vragen etc.) en niet in de taak. Het OSM zou in een dergelijk geval
de interface rechtstreeks aan kunnen sturen om de aandacht van de persoon weer te trekken om naar de
voorhanden zijnde taak om zich hierop te concentreren, zoals ook a! genoemd onder "interface".

3.4 OSM-aspecten verificatie
Het OSM krijgt informatie binnen van de fysiologie-module en de taak-module en geeft vervolgens
informatie door aan het systeem. Op zijn beurt stuurt het systeem de interface aan. Vragen die flu
opkomen zijn de volgende. Hoe kan het OSM-principe gevenfleerd worden? Wat voor aspecten zijn
van belang voor een OSM? Is er gedrag dat fysiologisch gemeten kan worden en vervolgens ook door
het OSM aangestuurd kan worden d.m.v. deze maten?
Het zoeken is nu naar gedragsaspecten in de taakuitvoering en de bijbehorende handelingen die
fysiologisch gemeten kunnen worden en waar het OSM iets over kan zeggen. Maar welke aspecten
zijn er te onderscheiden? Kunnen die ook gemeten worden? Wat is het belang voor de taakuitvoering
en/of de taakuitvoerder? Kunnen de aspecten ook taakonafhankelijk beoordeeld worden? En hoe zijn
de aspecten onderling gerelateerd?

3.4.1 Aspecten
A Het bepalen en herkennen van zoekgedrag
Bij de verkeersleiderstaak is het zoekgedrag van groot belang. Tijdens de uitvoering verricht de
gebruiker continu zoekgedrag. Bijvoorbeeld bij een conflictmelding. Het kijkgedrag van de
verkeersleider zal dan geconcentreerd zijn in het gebied waar het conflict plaatsvindt en dus weinig tot
niet op de omringende omgeving. Het kan ook zijn dat de gebruiker het mentale plaatje van de situatie
wit verifiëren door te kijken naar het scherm, te zoeken naar de verificatiepunten of gegevens over een
vliegtuig, het weer of andere gegevens. Met de Eye- en Head-tracker zou bepaald kunnen worden
waar de gebruiker op het scherm naar kijkt, hoe yank dit gebeurt en voor hoe lang. Maar kan dit wat
zeggen over het zoekgedrag van de persoon, en zo ja, hoe moet er vervolgens met deze gegevens
omgegaan worden?
Dc vraag is dus of dit gedrag gemeten kan worden door gebruik te maken van het scanpatroon
(kijkpatroon) van de gebruiker en of de applicatie vervolgens de interface online aan zou kunnen
sturen aan de hand van deze gegevens.

B Strategie gerelateerd gedrag herkennen en bepalen
Om te kunnen meten of een persoon de taak uitvoert volgens een bepaalde strategic, is gedetailleerde
taakinformatie nodig. Welke strategieën zijn er om de taak uit te voeren? Maakt de gebruiker gebruik
van één van deze strategieën? Wat zijn de gedragskenmerken per strategic? Hoe verandert de
gebruiker van strategic? Is het expertise-niveau van de gebruiker te bepalen? Dc strategic die de
gebruiker hanteert om de taak uit te voeren hangt vaak nauw samen met het expertise-niveau.
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Ook hier is het meten van het kijkgedrag, zoals scan- en fixatiepatronen (maar ook pupildiameter,
knipperfrequentie en —duur) relevant. Hiermee kan gekeken worden welke informatie de persoon
zichzelf rechtstreeks verschaft en daarmee zou bepaald kunnen worden of er een relatie is tussen het
kijkgedrag en de opeenvolgende handelingen. Om deze kennis zo generiek mogelijk te kunnen
gebruiken (door het OSM) is het nodig te achterhalen wanneer de persoon van strategic zou moeten en
kunnen veranderen en of dat nodig is of niet. Zo is het bijvoorbeeld voor de verkeersleider verstandig
om bij aankomende grotere drukte zijn strategie te veranderen. Als echter geen enkele fysiologische
maat (vermoeidheid, concentratieniveau etc.) een strategieverandering adviseert en de taak ook
uitstekend wordt uitgevoerd, dan zal door het OSM geen bericht gestuurd worden naar het systeem om
de gebruiker een strategieverandering te adviseren.
Een opmerking hierbij is dat een gebruiker verandert van strategie omdat het beter is voor de taak of
voor hem zeif. Dit hoeft volgens de taakanalyse dus niet de meest efficiënte strategic te zijn. Als flu de
applicatie de interface aanstuurt volgens de beste strategic van dat moment, kan dat heel verwarrend
werken voor de gebruiker, met als gevoig dat de taak slechter uitgevoerd zal worden. Dc gebruiker kan
namelijk al jaren een andere strategic gebruiken en ervan overtuigd zijn dat het de beste is. Het
systeem zou in het geval van de verkeersleiderstaak de volgende vraag kunnen aanbieden: "Het begint
druk te worden, wilt u gebruik maken van extra informatie op een apart scherm?"

C WerkdrukJ-Iast
Is de mentale werkiast en werkdruk te meten? Zo ja, wat kan het OSM doen om deze vervolgens te
sturen? Dc interface zou drukker gemaakt kunnen worden door de aanbieding van meer gegevens of
door het presenteren van de taak op een (minder) vermoeiende manier. Aan de hand van gegevens
over kleur en onderlinge relaties tussen kleuren op het scherm en de reactie van de gebruiker hierop,
zouden kleuren aangepast kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen focussed en
divided attention; is de verdeling van de aandacht over alle taakonderdelen verhoudingsgewijs goed
verdeeld of wordt er teveel aandacht besteedt aan één taak waardoor een andere taak tekort krijgt aan
aandacht.

D Vermoeidheidsniveau
Is het vermoeidheidsniveau te bepalen aan de hand van metingen van hersenactiviteiten? Kunnen er
conclusies verbonden worden aan alfa- en beta-golven die door de hersenen worden gegenereerd? Is er
een maat te ontlenen aan de gegevens die er over het oog te verkrijgen zijn die een indicatie kunnen
geven van de mate van vermoeidheid (zoals pupilgrootte, oogvochtigheid, de mate van het open
hebben van de ogen, knipperfrequentie, tijdsduur dat het oog dicht is)?
Een andere maat voor vermoeidheid is de hartslagfrequentie en variabiliteit. Kan hiermee de mate van
vermoeidheid bepaald worden? Zou er een relatie gevonden kunnen worden tussen de sneiheid van het
uitvoeren van de taak en/of de precisie van de taakuitvoering en het succes van deze taakuitvoering?
Zou deze informatie ook gebruikt kunnen worden als vermoeidheidsmaat?
Vermoeidheid veroorzaakt een vertraging in de taakuitvoering en heeft tevens meer fouten tot gevolg.
Daarnaast beInvloedt dit het concentratieniveau van de gebruiker. Het aantal fouten en de sneiheid van
taakuitvoering, zouden vergeleken kunnen worden met een gemiddelde van de gebruiker op
voorgaande taakuitvoeringen. Dit zou een maat kunnen zijn voor de vermoeidheid.

E Concentratieniveau
Een volgende te meten aspect, dat nauw samenhangt met het voorgaande is het concentratieniveau.
Kan dit gemeten worden met behuip van het aantal fouten, de reactiesneiheid op stimuli, de
hersenactiviteit en/of de hartslagdata? Zou met gegevens van het kijkgedrag van de gebruiker ook het
concentratieniveau bepaald kunnen worden? Kan de pupilgrootte, de oogvochtigheid en/of
knipperfrequentie een maat zijn voor bet concentratieniveau?
Indien met deze maten gemeten kan worden, zou het OSM bij concentratieverlies van de gebruiker
ervoor kunnen zorgen dat de applicatie meer taken overneemt en probeert het concentratieniveau Ic
verhogen.
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F On-/oplettendheid
Voor het OSM-principe is het belangrijk dat bepaa!d kan worden of de persoon aanwezig is en of de
persoon oplet. Alle voorgaande maten hebben pas betekems als het systeem in eerste instantie in staat
is te bepalen of de persoon ook daadwerkelijk met een taak actief is. Ook is het belangrijk om te
kunnen bepalen of de handeling taakrelevant is, en ook in welke mate dit zo is.
Wanneer de gebruiker bij een bepaalde taak contmu naar een computerscherm moet kijken, zou het
niet kijken naar het scherm een indicatie zijn dat de gebruiker bezig is met iets anders dan met de voor
handen zijnde taak. In veel gevallen kan dit echter taakrelevant gedrag zijn. Om zorg te dragen dat een
gebruiker oplet, zou het mogelijk kunnen zijn de aandacht te trekken door het geven van een interrupt
of attractor. Hiervoor is we! veel taakspecifieke kennis vereist.

3.4.2 Onderlinge invloed van de aspecten
Zijn er onderlinge verbanden te vinden tussen de hierboven genoemde aspecten? Is het bijvoorbeeld
zo, dat het zoekgedrag anders is als ook het vermoeidheidsniveau anders is? Heeft vermoeidheid
invloed op het concentratievermogen, op de ervaren werkiast, de gebruikte strategie, het zoekgedrag
en/of de mate van oplettendheid? Zoja, wat is die inv!oed dan en wat kan het OSM met deze kennis?
Zou bijvoorbee!d het OSM de gebruiker kunnen adviseren een kop koffie te gaan drinken als
oplossing voor de vermoeidheid? Zou het OSM de kamertemperatuur kunnen regelen om de gebruiker
oplettender te maken? Misschien kunnen visuele stimuli óók tegelijk haptisch of auditief aangeboden
worden. Zou dit de invloed van de vermoeidheid verminderen? Als het OSM deze aspecten zou
kunnen meten en hun onderlinge verbanden, dan kan het grote invloed uitoefenen op de verbetering
van de taakuitvoering.

Verder is er tussen A (Net bepalen en herkennen van zoekgedrag) en B (Strategie-gerelateerd gedrag
herkennen en bepalen) een duide!ijk verband te zien. Dc strategic waar de gebruiker gebruik van
maakt wordt sterk bepaa!d door het mentale model dat hij heeft van de taak op dat moment (Hoc et al.,
1998; Niessen, Leuchter, & Eyferth, 1998). Deze bepaa!t namelijk hoe de gebruiker de taak ziet en er
mee omgaat. Ook het zoekgedrag valt hier dan onder. Dus als het mogelijk is het zoekgedrag te
identificeren en de strategic te bepalen, dan is er een uitspraak te doen over de mentale representatie
van het probleem en kan de applicatie hiermee de interface aansturen.

3.4.3 Tijdsrelaties
In de loop van de taakuitvoering zal het gedrag van de gebruiker continu onderhevig zijn aan
veranderingen. Deze worden veroorzaakt door de voortgang van de taak, de
comp!exiteit(sverandering) van de taak, de representatie(verandering) van de taak, de sne!heid van
taakuitvoering, de sneiheid van reactie van de computer op de handelingen van de gebruiker, de
werklast, het concentratievermogen etc. Het is duidelijk dat tijd een zeer belangrijke factor is in de
aansturing van de applicatie. Zo zal elk aspect apart veranderen over de loop van een bepaalde tijd en
daarmee ook de invloed van de aspecten op elkaar.

Strategie (en zoekgedrag)
Als een gebruiker met de taak begint zal hij waarschijnlijk eerst de meest algemene strategic
gebruiken om het probleem aan te pakken. Naarmate de ervaring toeneemt, zal de gebruiker steeds
sneller een strategic toepassen die in zijn ogen het beste is. Dit is onder andere te zien in het
zoekgedrag. Dc persoon is steeds sneller in staat de situatie op waarde te schatten en een juiste aanpak
te bepalen.

Werkdruk
Als de werkdruk toeneemt, zal de gebruiker de nodige handelingen waarschijnhijk sneller en mogelijk
minder nauwkeurig uitvoeren en zelfs sommige 'minder be!angrijke handelingen' nalaten om meer tijd
over te hebben voor de 'hoge prioriteit' handelingen. Het OSM is in staat te bepalen welke
handelingen minder vaak worden verricht en kan zo bepalen welke handelingen volgens de persoon
minder pnoriteit hebben bij grote drukte. Het is dan we! de vraag of mogelij k relevante informatie
over het hoofd wordt gezien.
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Prioriteit
In de loop van de taak zullen er allerlei binnenkomende gegevens aan de gebruiker aangeboden
worden. De prioriteit van bet binnenkomende bericht is dan belangrijk. Zo is het bericht dat een
vliegtuig binnenkomt in de sector waarbij de verkeersleider het vliegtuig over moet nemen van de
andere verkeersleider een bericht van hoge prioriteit. Dit gaat boven het verzoek van een piloot die
hoger of lager wil vliegen. Zo kan de applicatie de prioriteit bepalen en zal hij dit niet alleen tussen de
berichten doen, maar ook over het verloop van de tijd. Als namelijk een piloot nooit gehoord wordt
omdat de verkeersleider steeds bezig is met het aannemen van vliegtuigen uit een aangrenzende sector,
komen er problemen. Het verzoek van de verkeersleider zal dus in de tijd in prioriteit toenemen. Wat
daarnaast ook meetelt zijn het aantal herhaalde verzoeken.

Vermoeidheid
Een voorbeeld bij vermoeidheid is het langzamer worden van reacties en het uitvoeren van
handelingen. De applicatie kan hierop inspelen door bij het aanbieden van stimuli meer gebruik te
maken van de combinaties van stimuli, zoals: visueel (kleur, positie, grootte, vorm etc), auditief
(hoogte, sterkte, frequentie etc) en haptisch (trilling, prikken etc). De applicatie kan dan eerder
overgaan tot een melding dat de situatie urgent aandacht verdient. Of de veranderingen zouden
geleidelijker aan uitgevoerd kunnen worden zodat de gebruiker het beter kan volgen. Dit verschilt zeer
per taak en vereist een grondige taakanalyse vooraf. Dc rol van het OSM is echter om te bepalen wát
het vermoeidheidsniveau is, zodat de applicatie vervolgens de taakuitvoering hiermee kan verbeteren.

Beschikbare versus benodigde tUd voor taakverrichtingen
Aan de hand van een taakanalyse zal bepaald moeten worden wat de benodigde tijd zou moeten zijn
voor het verrichten van een handeling. Deze tijd zou vervolgens vergeleken kunnen worden met de
beschikbare tijd. Zou bet verschil iets kunnen zeggen over de werkdruk van de gebruiker? Is de
beschikbare tijd namelijk minder dan de benodigde tijd, dan zal de gebruiker sneller moeten gaan
werken. Is er tijd over, dan heeft de gebruiker het dus niet druk.

3.5 Vooruitbllk: de verkeersleiderstaak
Om bet model te verifiëren en te testen, is er gekozen voor de taak van de verkeersleider. In het
volgende hoofdstuk zal deze taak globaal worden beschreven om een indruk te krijgen van de inhoud
en wat de taakonderdelen zijn. Tegelijkertijd zal gekeken worden of de genoemde aspecten, die dienen
als kennisbronnen voor het OSM, ook kunnen worden onderscheiden bij de verkeersleiderstaak.
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H4 Globale omschrijving van de Iuchtverkeersleiderstaak

4.1 Inleiding
Bij het zoeken naar een taak die kan dienen als voorbeeld voor het uitwerken van het OSM, is de
keuze gemaakt voor de verkeersleiderstaak. Allereerst omdat het een taak is waarbij de

probleemsituatie zeer veranderlijk is. Daarnaast beschikt het NLR (Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium) over een computersimulatie van de verkeersleiderstaak. Dit maakt dat er
dus a! veel expertise beschikbaar is.
De keuze is gemaakt om niet een volledige taakanalyse te geven en te maken, maar een globale
taakomschrijving. De nadruk moet namelijk niet liggen op de taak, maar op de status van de
taakuitvoerder. Als te veel nadruk op de taak wordt gelegd is het risico dat er te taakspecifiek wordt
gekeken. Verder heeft het OSM (Operator Status Module) een zo algemeeen mogelijk beeld nodig van
de f'siologische toestand van de gebruiker, met daarbij algemene kennis van de taakuitvoering. Dit zal
ervoor zorgen dat het OSM zo generiek en taakonafhankelijk mogelijk zal kunnen functioneren,
hetgeen overeenkomt met het omschreven doel.
Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Om een globale indruk te geven van de ontwikkelingen in de
luchtvaart, wordt er een korte beschrijving gegeven van de luchtvaartgeschiedenis, van het begin tot
nu. Ook de huidige problemen worden daarbij genoemd. Dit vormt namelijk één van de redenen en
motivatie om onderzoek te doen naar programma's en systemen voor luchtverkeersleider met
adaptieve interactiemogelijkheden. Daarna zullen de taken opgenoemd worden die een verkeersleider
verricht.
Tenslotte een opmerking bij dit hoofdstuk: de ontwikkeling van de Iuchtvaart is niet in alle landen
over de hele wereld parallel verlopen en er zijn verschillen in de invulling, verdeling en uitvoering van
de taak. Vooral de taakverdeling en de gebruikte computersystemen verschillen sterk.

4.2 Korte ontwikkelingsgeschiedenls
Kort, krachtig en helder wordt in (Nolan, 1994) de ontwikkeling van de verkeersleiding beschreven.
Dit wordt flu samengevat weergegeven in deze paragraaf, om een indruk te geven van het ontstaan
van de huidige verkeerssituatie en de problemen die nu aan de orde zijn. Het boek is zeer geschikt om
een globaal beeld te krijgen.

Korte geschiedenis
Vóór de jaren '30 was er nog geen behoefte aan verkeersleiders. Dc technologie was nog niet zo ver
dat het vliegen in slecht weer en in het donker mogelijk was. Het vliegen gebeurde alleen op visueel
zicht van de piloot. Verder was er ook weinig luchtverkeer. Het werd echter al snel mogelijk de
vliegtuigpositie en benodigde nchting te bepalen aan de hand van radiobakens, waardoor het mogelijk
werd te vliegen bij slecht weer, zelfs bij nacht. Ontwikkelingen op het gebied van radar en
radiotelefonie zorgden ervoor dat aan de hand van uitgewisselde informatie een persoon op de grond
de positie van het vliegtuig redelijk goed kon bepalen. Om de toename van het luchtverkeer in goede
banen te leiden, kwaznen er verkeerstorens van waaruit het verkeer rond en op het vliegveld geregeld
werd.
Langzamerhand ontstonden er vaste vliegroutes voor post- en personenvervoer. Het duurde ook niet
lang of deze routes kwamen redelijk vol te zitten en het werd voor de piloot moeilijker bij slecht zicht
of in het donker een veilige afstand te bewaren t.o.v. de andere vliegtuigen. Zo zijn rond 1936 'airway
traffic control stations' (ATCSs) gestart die verantwoordelijk waren voor de separatie van lijndienst-
vliegtuigen tijdens slecht weer waarbij dan voornainelijk op de instrumenten werd gevlogen.
Het indienen van een vluchtplan werd toen ook verplicht gesteld. Zo'n vluchtplan werd op een
vluchtstrip gezet. Op deze strip staat vermeld welk type vliegtuig op welke route met welke snelheid
en hoogte vliegt. Deze strips werden tijdens de vlucht door de verkeersleider steeds bijgewerkt en
gebruikt om conflicten te detecteren en op te lossen. Deze communicatie vond plaats d.m.v. radio- en
telefooncontact met de piloot en andere verkeersleiders.



Adaptieve taakondersteunm,g door middel, van een aJ gemeen gebruikersmodel 31

Toenemende informatie
De toename in het aantal vliegtuigen bracht een zelfde toename in de te verwerken gegevens bij de
verkeersleider met zich mee. Op een groot vliegveld kon één persoon het aantal vliegtuigen a! snel niet
meer aan en het luchtruim werd verdeeld in een aantal sectoren, met voor elke sector een
verkeersteider. Dc verschillende soorten sectoren brachten bijbehorende functies voor de
verkeersleider met zich mee. Het leiden van het luchtverkeer werd opgedeeld in deeltaken. Dc
techniek maakte betere en snellere communicatie met het vliegtuig en de piloot mogelijk, waardoor de
gegevens sneller en beter beschikbaar werden en er meer vliegtuigen konden vliegen. Deze
ontwikkeling is nog steeds gaande.

Problemen van nu
De vraag naar vervoer door de lucht neemt nog steeds toe. Hierdoor neemt de drukte toe en daarbij
ook de gegevens die de verkeersleider nodig heeft om bet verkeer veilig te begeleiden. De werkdruk
neemt toe en zeker in geval van grote verkeersdrukte kan de verkeersleider door een te grote
hoeveelheid gegevens verkeerde handelingen uitvoeren en beslissmgen nemen. Nu zou het misschien
mogelijk zijn om het luchtruim verder op te delen in nog kleinere sectoren. Dit is echter niet wenselijk.
Er zou een te grote nadruk komen te liggen op de coöperatie en communicatie tussen de
verkeersleiders, en dit zorgt voor irritaties en cominunicatiefouten. Een andere oplossing is het maken
van een computerprogramma dat rekening kan houden met de status van de gebruiker, en dat de
interface (taakpresentatie) kan aanpassen als dit de taakuitvoering en de taakuitvoerder ten goede
komt. In dit geval wordt de oplossing gezocht in de automatisering.

4.3 Beschrijving van de onderdelen van een vlucht
Dc verkeersleider heeft als taak ervoor te zorgen dat het vliegverkeer van opstijgen tot landen veilig
verloopt. Omdat het meestal niet door één persoon uit te voeren is, vindt er een taakverdeling pfaats. In
de twee paragrafen die nu volgen zal de totale taak van de verkeersleider kort beschreven worden met
de bijbehorende verantwoordelijkheid die zij hebben. Dit kan namelijk nogal verschillen. Er is gebruik
gemaakt van het bock van (Wickens, Mayor, & McGee, 1997) dat een beschrijving geeft van de
situatie in Amerika. Dit verschilt enigszins van die in Europa. Dit verschil is echter niet belangrijk
voor een algemene indruk van de luchtverkeersleiderstaak.

4.3.1 Van aanmelden tot landen
Dc vluchtonderdelen die nu volgen in de tekst zijn in Figuur 4-1 overzichtelijk neergezet.

- Aanmelding
Een piloot of vliegmaatschappij dient een verzoek in voor een vlucht. Belangrijk hierbij is de hoogte,
sneiheid, beginpunt, vertrekpunt en tijdstip. Een verkeersteider bekijkt wat mogelijk is en plant dan het
vliegtuig in op de verzochte tijd of op een ander moment. Deze gegevens worden op een vluchtstrip
gezet en de vluchtstrip zal dienen als informatiebron voor alle andere verkeersleiders.

- Vertrek
Na toestemming van de verkeersleider, die het taxi-verkeer op de grond regelt, gaat de piloot met het
vliegtuig naar de geInstrueerde startbaan. Hier moet gewacht worden tot een andere verkeersleider
groen Iicht geeft om de baan op te rijden.

- Opstijgen
Dc piloot wacht op de startbaan tot vanuit de verkeerstoren toestemming wordt gegeven om te mogen
opstijgen. Dc verkeersleider die verantwoordelijk is voor het vertrekkende verkeer, instrueert de piloot
tot hij op de juiste koers zit en de sector van het vliegveld verlaat en een andere sector nadert. Dan
wordt de piloot overgedragen aan de verkeersleider in de aangrenzende sector.
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- Tussen vliegvelden
Tussen de vliegvelden in hoeft de piloot vaak alleen maar de juiste koers met bijbehorende hoogte en
sneiheid aan te houden. Wil het van koers veranderen, dan moet er toestemming verkregen worden
van de 'en route' verkeersleider. Deze is verantwoordelijk voor het veilig doorvliegen van de
vliegtuigen in de betreffende sector.

- (naderen en) Landen
Zodra het vliegtuig de sector nadert van het vliegveld waar het gaat landen, wordt de piloot
overgedragen aan de verkeersleider die verantwoordelijk is voor vliegtuigen die gaan landen. De
'approach' (naderings) verkeersleider draagt er zorg voor dat de vliegtuigen in een goede volgorde op
een veilige afstand van elkaar komen te vliegen, zodat ze met zo mm mogelijk vertraging en zo veilig
mogelijk, kunnen landen. Dit kan worden gezien als een soort rits, waarbij uit een aantal richtingen
vliegtuigen ann komen vliegen en allemaal geleid worden naar één landingsbaan. Als het vliegtuig in
de ru vliegt om te landen, wordt het overgedragen aan de verkeersleider die verantwoordelijk is voor
het veilig landen.

- Aankomst
Is het vliegtuig geland, dan neemt de grond-verkeersleider het over en dirigeert het vliegtuig naar de
juiste standplaats. Hier kan de piloot uitstappen.

4.3.2 Verantwoordelijkheid van een luchtverkeersleider
De tank van luchtverkeersleider is een taak die met door Cén persoon uitgevoerd kan worden en dus
verdeeld is over meerdere personen met bijbehorende verantwoordelijkheden. Er zijn veel
uiteenlopende vliegvelden over de hele wereld, van heel klein tot erg groot. Op een klein vliegveld kan
de taak yank door één persoon vervuld worden. Naarmate het vliegveld groter is wordt ook de tank
over meer verkeersleiders verdeeld en komt er meer nadruk te liggen op de communicatie tiissen
mensen. Danrom is het ook niet wenselijk om meer verkeersleiders ann te stellen en de tank nog meer

Figuur 4-1. Globaal gezien lain een vlucht verdeeld worden in zes onderdelen, die in het figuur
overzichtelzjk z/n weergegeven en in de telcrt nader omschreven.
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op te delen. Een oplossing voor de toenemende verkeersdrukte richt zich dan ook meer op de
automatisering. In de flu volgende beschrijving van de verantwoordelijkheden van verkeersleiders zal
dit aspect verduidelijkt worden.

Algemene regels voor de aflzandeling van het verkeer
Voor deze gegevens is gebruik gemaakt van (Bakker & Bosch v.d., 1995). Het betreft een cursus voor
NLR-medewerkers. Deze cursus is bedoeld om de medewerkers kennis te laten maken met de taak van
verkeersleider.
• Luchtverkeer vliegt van luchtruim naar luchtruim en doorkruist een aantal luchtruimtes op weg

naar de plaats van bestemming.
• Een verkeersleider is verantwoordelijk voor een bepaalde sector van het luchtruim. Dc

communicatie in deze sector tussen de verkeersleider en de piloot vindt daarbij plaats op een
frequentie die heel specifiek voor die sector geldt (zie figuur 4-3 en 4-4).

• Doordat een vliegtuig tijdens zijn vlucht een hoeveelheid luchtruimtes doorkruist, wordt het geleid
door meerdere verkeersleiders.

• Bij het vliegen naar een andere sector van het luchtruim wordt er van frequentie gewisseld en
geefi de verkeersleider de informatie door aan de volgende verkeersleider.

• Luchtverkeer is gesepareerd indien het lateraal 5 nm (nautical mile; waarbij 1 nm=l852 m) van
elkaar verwijderd is en er zich verticaal 10 flight levels (1 flight level = 100 ft) tussen de
betreffende vliegtuigen bevindt, zoals dat in figuur 4-2 is geuliustreerd.

,, (,
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Figuur 4-2. Laterale en verticale separatie van vliegtuigen. Dit kan verschillen naarm ate het
formaat van het vliegtuig verschilt. 5 NM Iateraal en 10 FL vertikaal zn de minimale
separatieeisen.



Adaptieve taakonderstewung door middel van een al gemeen gebruikersmodel 34

Figuur 4-3. Sectoren boven Nederland en de stippellijnen van de Iijnvluchten. Een verkeersleider is
verantwoordelijk voor een bepaalde sector. Elke sector heeft een eigen frequentieband
waarmee met de piloot contact wordt gemaakt. In de figuur zijn ook Iijnen te zien van de vaste
lijnvluchten. Dit zijn de voor de hand liggende vertrek en aankomst routes van de vliegtuigen
(Bron: (Bakker et at., 1995))
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Figuur 4-4. De naam van de sector, de radiofrequentie van die sector en de bybehorende hoogte
(in FL: Flight Level 660=66000 foot). De sectoren zn zowel horizontaal als vertikaal
verdeeld. Een verkeersleider is verantwoordelijk voor de zoegewezen sector en heeft
contact met de piloten op een golffrequentie die alleen geldt voor die sector. By het
binnenvliegen van een sector zal de piloot handmatig van frequentie moeten
veranderen. (Bron: (Bakker et a!., 1995))

Nodige kennis en omgang met die kennis
De verkeersleider moet dus op de hoogte zijn van het volgende:
Kennis vooraf kennis hoe de sector moet worden beheerd, welke communicatieprotocollen er zijn,
algemene en specifieke procedure technieken, over welke apparatuur beschikt kan worden, de
valkuilen en hot spots in deze sector en vooral ook kennis over het landschap (geografie en
topografie). Kennis over de grootte van de vliegtuigen met bijbehorende gedragskenmerken, sterke en
zwakke punten en inhoud van de noodprocedures. Hier hoort ook bij: alles over het vliegtuig
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(sneiheid, hoogte, richting, locatie, type, route) en hoe een vliegtuig geleid kan worden van
binnenkomst tot het verlaten van de sector.
Veranderlzjke kennis: personeelsfactoren, weersomstandigheden en —verwachtingen, de complexiteit
en het volume van het verkeer, persoonhijke omstandigheden. Dit is kennis die invloed heeft op het
functioneren van moment tot moment en het algemeen functioneren.

Conflict
Voor het goed dirigeren van het vliegverkeer door de sector is bovenstaande kennis nodig; met name
voor het voorkomen en oplossen van conflictsituaties.
Stel: een vliegtuig komt de sector binnen en vliegt op dezelfde hoogte als een ander vliegtuig. De
verwachting is dat beide vliegtuigen elkaar halverwege de sector zullen raken. Om deze botsing te
voorkomen wordt de piloot geInstrueerd van hoogte te veranderen. Is het nodig, dan zal de piloot ook
gevraagd worden van nchting en sneiheid te veranderen. Hier geldt de a! eerder genoemde
separatieregel (4.3.1): luchtverkeer is gesepareerd indien het lateraal 5 nm (1 nm=1852 m) van elkaar
verwijderd is of er verticaal 10 flight levels (1 flight level = 100 ft) tussen de betreffende vliegtuigen
is.
De verkeersleider moet goed op de hoogte zijn van het type vliegtuig en zijn positie om adequaat in te
kunnen grijpen bij een conflictsituatie. Het voorkomen en oplossen van conflictsituaties is namelijk
één van zijn belangrijkste functies.

Inform atievoorziening
De verkeersleider heeft toegang tot erg veel informatie, zoals we al gezien hebben. Hij fungeert onder
andere als informant voor de piloot en de verkeersleider van de volgende sector. Het is zijn taak om op
de juiste momenten te beschikken over de juiste kennis en om daar ook goed naar te kunnen handelen
(Wickens et al., 1997). Dit is ook het vertrouwen dat de piloot in de verkeersleider moet hebben. Hij
weet namelijk meer dan de piloot vanuit de cockpit kan waamemen.

4.4 Vooruitbllk: het verkeersielders-OSM
In hoofdstuk 3 is het OSM-principe uitgewerkt en in dit hoofdstuk de verkeersleiderstaak. Om het
OSM te kunnen illustreren en de realiseerbaarheid te laten zien is in het volgende hoofdstuk het model
ingevuld en uitgewerkt voor de verkeersleiderstaak. Het is illustratief en heeft ook geen pretentie
compleet te zijn, maar geeft een indruk van het nut en de werking van een computersysteem met een
OSM, dat de gebruiker ondersteuning kan bieden tijdens de taakuitvoering. Hopelijk is dit een aanzet
tot het ontwerp van een daadwerkelijke OSM-applicatie.
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H5 Voorbeeld van een Operator Status Model

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ter illustratie één van de deeltaken van de luchtverkeersleiderstaak, zoals
beschreven in hoofdstuk 4, beschreven in een OSM-model (figuur 5-1). Gekozen is voor de
naderingstaak van de verkeersleider, aangezien deze de grootste werkbelasting oplevert. Bovendien
zal deze deeltaak door het toenemende vliegverkeer alleen maar in belang toenemen (het aantal
landingsbanen is immers beperkt).
In lijn met Vicente (1999) wordt een taak beschouwd als een onderdeel van het totale werkdomein,
welke alles bevat wat met de uitvoering van de taak te maken heeft. Dit houdt dus in de gebruiker met
zijn kennis van de apparatuur (zowel hard- als software). Voor de verkeersleider is de omgeving
bepaald door het radarscherm, voorzien van een toetsenbordpaneel en een pointing device (muis c.q.
trackerball) en communicatie apparatuur bestaande uit radio (voor de communicatie met de
vliegtuigen) en telefoon voor de coördinatie met andere verkeersleiders.
De hoofdtaak van de naderingsverkeersleider is het veilig laten landen van de vliegtuigen, waarbij de
onderlinge separatie (afstand tussen de vliegtuigen) zo klein mogelijk moet zijn om de baancapaciteit
(aantal landingen per uur) zo goed mogelijk te benutten. Ingegaan wordt wat voor flu het OSM-model
heeft voor deze taak. Uitgaande van een globale omschrijving van het werkdomein van
luchtverkeersleider wordt vervolgens per OSM onderdeel gekeken welke kennis benodigd is en wat de
informatie-overdracht is tussen de onderdelen.

5.2 Waarom en hoe een verkeersielders-OSM
5.2.1 Taak en knelpunten
De taak van een naderingsverkeersleider bestaat uit:
> Monitoren van de situatie om overzicht te knjgen c.q. te behouden' Bekijken radarbeelden en de ontwikkelingen daarop

> Radio communicatie met vliegtuigen welke de sector binnenkomen (verwerken aanmelding)
.- Telefoon communicatie met andere verkeersleiders i.v.m. afstemmen verkeersdruk over de

verschillende banen
Bepalen volgorde van binnenkomst van de vliegtuigen
> First come, first serve basis
> Separatie optimalisatie door handig groeperen van de verschillende categorieën vliegtuigen

(light, medium en heavy), aangezien bij veranderingen van categoric er specifieke regels
gelden' Afhandelen bijzondere situaties zoals emergencies

Geven instructies om de opti male landingsvolgorde te halen
> Dit houdt in het geven van richtingsinstructies (heading), snelheidsinstructies en permissie tot

het overgaan op de landingsprocedure en de landing. Dc timing van de instructies is voor een
goede uitvoering van kritisch belang.

> Overdracht van de vliegtuigen aan de grondverkeersleider (deze geeft aanwijzingen voor o.a.
het taxiën en detail informatie over de te volgen route inclusief de te gebruiken gate).

> Oplossen van mogel:jke conflicten (separatie afstand wordt te klein)
> Conflicten zijn meestal het gevolg van bijzondere omstandigheden (dus vliegtuigen welke

zich niet aan de instructies kunnen houden) c.q. het gevolg van foutjes in de eigen
inschattingen.

De knelpunten:
> Communicatie tussen verkeersleider en vlieger.

Eén van de belangrijkste bottlenecks is de communicatie tussen verkeersteiders en vliegers. Dc
hoeveelheid informatie welke via dit radiokanaal verzonden moet worden is relatief gezien zeer
groot, waardoor er regelmatig vertragingen in de minder essentiële communicatie optreden. Dit is
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ook de reden waarom de verkeersleider altijd het initiatief moet nemen en dat zijn zender vele
malen zwaarder (sterker) is uitgevoerd dan die van de vliegtuigen (hij kan altijd de meeste
vliegtuigen bereiken, zelfs als een ander, a! dan niet bewust, uitzendt).
Timing van de instructies
De verkeersleider moet het juiste moment kiezen om een instructie ann een piloot te geven. Dit
hangt samen met het type vliegtuig, de voorgeschreven landingsbaan, het moment van landen,
separatie afstand, lengte (in tijd) van de instructie.

', Monotonie van de taak
De verkeersleider mag niet langer dan vier uur achter elkaar werken, omdat hij dan zijn
waakzaamheid als gevoig van de monotonie van de taak kan verliezen. De monotome heeft tot
gevoig dat er ook niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen en kennis,
omdat de uitdaging daarvoor mist. Tegelijk schiet de werkbelasting omhoog als er een
noodsituatie of onverwachte situatie ontstaat.
Taak- en werkbelasting
Dc taakbelasting van de verkeersleider is dusdanig vastgesteld dat deze de werkzaamheden goed
moet kunnen uitvoeren. De ondervonden werkbelasting is mede afhankelijk van de actuele
eigenschappen van de verkeersleider (zoals skill-niveau, vennoeidheid, andere (persoonlijke)
problemen welke de aandacht vragen, etc). De taakbelasting wordt beInvloed door het aantal
simultaan aanwezige vliegtuigen (maar ook door de onderlinge geometrie en de windsituatie; geen
wind is eenvoudiger dan een regelmatige sterke windrichting, aangezien deze de snelheid van de
vliegtuigen een extra component geeft).
Verkeersleiders maken vooral gebruik van extern geheugen in de vorm van de radarschermen en
(zeif bijgehouden) flightstrips. Deze laatste zijn (meestal) stukjes papier waarop de belangrijkste
gegevens worden genoteerd. Dc flightstrips worden geplakt op speciale houders, welke in de
gewenste landingsvolgorde worden gelegd. Kiaringen (dus instructies) worden op de strookjes
bijgeschreven. Oude kiaringen worden doorgehaald. Bij overdracht van een vliegtuig wordt de
bijbehorende strook ook toegevoegd c.q. verwijderd.
Bij toename van het aantal vliegtuigen in de sector zijn de gevolgen voor de verkeersleider:
> Hij krijgt te maken met meer gegevens-elementen;

Er wordt een groter beroep op zijn geheugen gedaan om de gegevens per vliegtuig
(statusinfonnatie) te onthouden en te verwerken.
Het mentaal opslaan en weer ophalen van gegevens neemt toe. Als er twee vliegtuigen
vliegen, zal de verkeersleider de detailgegevens in zijn geheugen opslaan (over route,
sneiheid, type etc.). Wordt het drukker, dan zal het moeilijker worden dit voor elk vliegtuig te
doen. Hij zal de essentiële informatie beschikbaar houden (er zit een vliegtuig in het gebied)
en de details weten te vinden indien nodig. Deze details staan op het scherm en op de strips.
Echter, bij het overschakelen van (een) deeltaak 1 naar (een) deeltaak 2, zal de verkeersleider
de essentiële gegevens van deeltaak 1 op moeten slaan in het geheugen, om er snel weer bij te
kunnen indien nodig, en om ook deeltaak 1 afgerond te hebben voordat naar deeltaak 2
overgegaan wordt. Hiervoor wordt het korte termijn geheugen gebruikt.

5.2.2 Efficiëntie in taakuitvoering
Op welke wijze kan de verkeersleider flu bet meest efficient werken, zowel voor het luchtverkeer als
voor hem ze!f? De belangrijkste doelste!ling van de taakuitvoering is om de capaciteit van de
!andingsbanen zo efficient mogelijk te benutten. Dit houdt in dat de afstand tussen de vliegtuigen op
het naderingsstuk naar de baan zo klein mogelijk moet worden als veiligheidshalve toegestaan is.
Dc efficiëntie van de taakuitvoering van de verkeersleider kan vervolgens verder uitgewerkt worden in
het aantal benodigde instructies die hij aan de v!iegtuigen moet geven. Bij een pro-actief gedrag (en
dus klaarblijkelijk een goed inzicht in de situatie c.q. goede situation awareness) is het aantal
instructies klein. De verkeersleider anticipeert goed op de situatie en overdenkt elke instructie goed.
Bij een reactief gedrag neemt het aantal instructies meestal toe. Als een instructie niet goed doordacht
wordt, is de kans groot dat er verderop in de vlucht nog cen keer een instructie gegeven za! moeten
worden. Bovendien wordt de kans op fouten sterk vergroot aangezien de instructies steeds
tijdkritischer worden. Er moeten steeds meer instructies gegeven worden, terwiji de timing en
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volgorde van de instructies ook steeds kritischer wordt. De instructies moeten ook steeds dichter na
elkaar volgen.

In het model (figuur 5-1) is te zien dat de OSM-module informatie krijgt uit twee modules: de
fysiologie- en de taak-module. De taak-module geeft globaal weer hoe het met de taakuitvoering gaat.
De fysiologie-module geeft informatie over de toestand van de verkeersleider. Dc taak-module geeft
aan wat de efficiëntie van uitvoering van de taak is en de fysiologie-module geeft weer of de taak voor
de mentale en fysieke toestand van de verkeersleiders efficient is. Deze twee gegevensstromen
samengevoegd kunnen een indruk geven van de algehele efficiëntie van de uitvoering van de taak.
In een volgende paragraaf zal dit verder worden uitgewerkt. Dc waarden en criteria zijn voorbeelden
om de werking van het OSM te illustreren en moeten dus niet beschouwd worden als werkelijke
maten.

5.2.3 Nut van een verkeersleiders-OSM
Wat is nu het nut van het OSM voor de taak van verkeersleider, gekeken vanuit het gebruik van de
beste strategie voor het moment:
.'- Geven advies op gewenste momenten wals landingsvolgorde, attendering op noodzakelijke

instructies, voorspelling van mogelijke conflicten. Onder voorwaarde van bijvoorbeeld:
> Niet onderbreken van de actieve communicatie met vliegtuigen en andere verkeersleiders.

Wel ingrijpen bij belangrijke prioriteiten (korte termijn conflict waarop direct actie nodig is).
Dc waakzaamheid van de verkeersleider in de gaten houden en waar nodig gepast advies geven
(bijv. overdracht werkzaamheden aan een andere verkeersleider) c.q. weer richten van de aandacht
op de essentiële onderdelen (bijv. belangrijke schermposities)

Het resultaat van inzet van de OSM is een verhoging van de efficiency in combinatie met behoud c.q.
zelfs een verhoging van de veiligheid.

5.3 De invulling van het OSM-model voor de verkeersleiderstaak
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5.3.1 De gebruiker (verkeersleider) 4 Fysiologie
Tijdens de uitvoering van zijn taak is de verkeersleider verbonden ann allerlei apparatuur om gegevens
te verzamelen over zijn fysiologie. Deze gegevens komen in de fysiologie-module, waar ze
geanalyseerd worden en er maten aan worden ontleend die jets kunnen zeggen over de toestand van de
verkeersleider. Er is gekozen voor het meten van de volgende fysiologische gegevens:
> Het oog.

> fixatiepatronen en oogbewegingspatronen; is er duidelijk te zien dat de verkeersleider naar
bepaalde vliegtuigen kijkt voor gedetailleerde gegevens of is de verkeersleider willekeurig aan
het rondkij ken om een totaalbeeld in stand te houden of op te bouwen? Zijn er voor langere
tijd geen duidelijke fixatiepunten te onderscheiden, dan kan afgevraagd worden of de taak wel

goed wordt uitgevoerd.
'- oogkriipperingen; als de knipperfrequentie laag is, dan is de verkeersleider geconcentreerd met

de tank bezig. Als flu het scanpairoon duidelijke fixatiepunten laat zien en de

knipperfrequeutie laag is, dan is de verkeersleider druk bezig met een taak.
> pupilgrootte; hieraan kan een maat voor sympathische activiteit ontleend worden, die aangeeft

hoe wakker de verkeersleider is.
.- EEG (Hersenpotentialen).

De hersenpotentialen worden gemeten op diverse plaatsen op het hoofd. De verdeling van de
energie over de diverse frequentiebanden geeft een indruk van de mentale belasting. Hiernaast
geeft de spatiele verdeling een indruk van de inzet van specifieke hersengebieden (bijv. visueel en
auditieve centra). Na een aantal seconden kan er a! een toename in hersenactiviteit gemeten
worden. Als zich een noodgeval voordoet kan dit te ziefl zijn in een plotselinge toename in
hersenactiviteit. Het is dus een ratio-maat; het verschil, met een voorgaande referentieperiode, is
bepalend.

> Hartslag en hartslagvariabiliteit.
Hartfrequentie kan beschouwd worden als een maat voor mentale activatie. Als de hartslag (HR)
in een paar minuten heel snel stijgt, dan is er duidelijk iets aan de hand. De taakuitvoerder is

mogelijk sterk geactiveerd door een plotselinge verandering in de taak (mogelijke noodsituatie,
plotseling veel vliegtuigen die zich aanmelden etc.).
Hartslagvariabiliteit (I-IRV) kan een maat zijn voor geleverde mentale inspanning als enerzijds een
goede referentiesituatie beschikbaar is en anderzijds de periode van vergrootte mentale mspanning
van voldoende lange duur is (minimaal 1 minuut). Als de HRV gedurende langere tijd laag blijft
(als teken van grote mentale inspanning) en er is op objectieve wijze een grote momentane taaklast
vast te stellen (vb. veel vliegtuigen) dan duidt dit op een grote mentale belasting.

5.3.2 Fysiologie 4 OSM
De fysiologische maten worden gecombineerd en leveren een algemeen beeld op van de fysiologische
en mentale toestand van de gebruiker. Zo kan ann de OSM-module het volgende doorgegeven worden:
de verkeersleider is
- moe
- slaperig
- te hoog geactiveerd
- te lang zwaar belast
- niet taakgericht bezig
- aandacht is te ongestructureerd ofjuist te gericht op één punt
In het OSM worden deze gegevens gecombineerd met de gegevens uit de taak-module.

5.3.3 Systeem 4 Taakmodule
In het systeem wordt het computerprogramma gedraaid dat nodig is voor de gebruiker om de tank met
bijbehorende deeltaken uit te kunnen voeren. Dc verkeersleider is verantwoordelijk voor elk vliegtuig
dat zich in zijn sector bevindt, vanaf het moment dat het zijn sector binnenvliegt tot het moment dat hij
het heeft afgegeven aan de volgende verkeersleider, die ervoor zorgt dat het goed landt. In figuur 5-1
is te zien hoe deze tank onderverdeeld is in een aantal deeltaken. Het is niet elk moment duidelijk welk
taakonderdeel de verkeersleider ann het uitvoeren is.
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De volgende vier taakonderdelen (To) zijn te onderscheiden:
To 1: Monitoren.

> Bekij ken radarbeelden en de ontwikkelingen daarop
> Radio communicatie met vliegtuigen welke de sector binnenkomen (verwerken

aanmelding)
> Telefoon communicatie met andere verkeersleiders i.v.m. afstemmen verkeersdruk over

de verschillende banen
In dit taakonderdeel actualiseert de verkeersleider zijn mentale beeld van de verkeerssituatie.

Hiervoor worden alle informatiebronnen op het radarscherm geraadpleegd. Dc
binnenkomende vliegtuigen krijgen een instructie die de verkeersleider het meest efficient
vindt. Met de grondverkeersleider kan overlegd worden welke landingsbanen meer vliegtuigen
kunnen hebben. Hier wordt de instructie naar de piloot dan op afgestemd.
De taakkenmerken: alle informatiebronnen (vluchtroute en vliegtuiggegevens) worden
volledig, maar globaal geraadpleegd, aan enkele vliegtuigen wordt extra aandacht gegeven om
nader te kijken of er een conflict zal ontstaan en er wordt buiten de eigen sector gekeken naar
vliegtuigen die binnenkort de sector binnen komen vliegen. Verder zal er ook ongericht
gekeken gaan worden als er contact plaatsvindt met een andere verkeersleider. Er zal gekeken
worden naar het desbetreffende vliegtuig als het zich aanmeldt. Verder zal er een redelijk
random kijkgedrag plaatsvinden.

To 2: Bepalen binnenkomstvolgorde voor de vliegtuigen
First come, first serve basis

> Separatie optimalisatie door handig groeperen van de verschillende categorieën
vliegtuigen (light, medium en heavy), aangezien bij veranderingen van categorie er
specifieke regels gelden

.- Afhandelen bijzondere situaties zoals emergencies
Binnen een van tevoren aangegeven afstand van het vliegveld, zal de piloot zich moeten
melden. De verkeersleider kan in een bijzonder geval in overleg met de verkeersleider van de
aangrenzende sector een vliegtuig voorrang te geven. Als dit gebeurt, dan is het duidelijk dat
zich een speciale situatie voordoet, een noodgeval of er is sprake van grote drukte. Dit kan ook
het gevoig zijn van optimalisatie van de landingsvolgorde, waarbij de afstand van een lichter
vliegtuig ten opzichte van een zwaarder, groter moet zijn in verband met de turbulentie (de
'wake-vortex' genoemd).

To 3: Instructies geven om de optimale landingsvolgorde te halen
> Dit houdt in het geven van richtingsinstructies (heading), snelheidsinstructies en permissie

tot het overgaan op de landingsprocedure en de landing. Dc timing van de instructies is

voor een goede uitvoering kritiek!
Overdracht van de vliegtuigen ann de grondverkeersleider (deze geeft aanwijzingen voor
o.a. het taxiën en detail informatie over de te volgen route inclusief de te gebruiken gate).

Dc verkeersleider zal de aandacht moeten richten op een vliegtuig en een gebied van het
scherm dat belangrijk is. Dit zal te zien zijn in zijn kijkgedrag. Omdat de verkeersleider het
contact met de vlieger en de verkeersleider initieert, is goed te meten hoe vaak hij dit doet. Als
het druk wordt en de verkeersleider kan bet allemaal niet zo goed meer bijhouden, zal hij naar
verwachting vaker een instructie moeten geven. Als er in een tijdsbestek van 20 minuten flunk
wat minder vliegtuigen worden overgedragen als er zijn aangenomen, kan het zijn dat de
verkeersleider het niet zo goed meer kan bolwerken en toe is ann een andere strategic. Bij het
overdragen van vliegtuigen aan de verkeersleider van de sector waar de vliegtuigen naartoe
vliegen, worden ook de bijbehorende strips doorgegeven en zal de aandacht van de
verkeersleider even van het scherm verdwijnen.

To 4: Oplossen van mogel:jke conflicten. (separatie afstand wordt te klein)
> Conflicten zijn meestal het gevoig van bijzondere omstandigheden (dus vliegtuigen welke

zich niet aan de instructies kunnen houden) c.q. het gevolg van foutjes in de eigen
inschattingen.
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Systeem geeft melding van aankomend conflict als de verkeersleider niet genoeg aandacht aan
de situatie heeft besteed. Dit verdient dan prioriteit, dus de aandacht zal naar één vliegtuig in
het bijzonder gaan. Het kan zijn dat de verkeersleider wel een mogelijk conflict ziet
aankomen, maar het niet nodig acht om actie te ondernemen. Dan wacht hij af, checkt nog
eens de gegevens van de betrokken vliegtuigen in het conflict en bepaalt de beste oplossing.
Deze oplossing vertaalt hij in het geven van koersveranderingen aan een zo mm mogelijk
aantal vliegtuigen. Na dit gedaan te hebben rekent hij na om te kijken of alles inderdaad kiopt
en houdt in de gaten of het conflict echt voorkomen is en of er niet nog een komt. Als het
probleem zich voordoet van meer dan één conflict, dan zal de verkeersleider moeten bepalen
welke prioriteit verdient en die eerst gaan behandelen.
Bij melding van een naderend conflict zal de verkeersleider het taakonderdeel waar hij mee
bezig is op dat moment zo snel mogelijk afronden. Verder zal na het geven van een instructie
de aandacht tijdelijk op die bepaalde vliegtuigen gericht blijven om te zien of alles goed gaat
en er niet een nieuw conflict zich voordoet als gevolg van de oplossing van de oude.

De taakonderdelen 1 en 3 (monitoren en instructies geven) zijn de meest voorkomende en zullen
elkaar vaak en snel afwisselen. Als dit patroon verandert, dan zou dit een strategieverandering in
kunnen houden (in overleg met de aangrenzende verkeersleider even niet zoveel vliegtuigen meer
binnen laten vliegen en concentreren op het laten landen van de aanwezige om de drukte af te laten

nemen). Taakonderdeel 2 (het bepalen van de binnenkomstvolgorde van de vliegtuigen) heeft tot doel
de vereersleider te ontlasten in het geven van het aantal instructies (To 3) en het voorkomen van
conflictsituaties (To 4). Gebeurt dit goed, dan zal To 3 minder vaak uitgevoerd worden en To 4
helemaal niet meer.

Informatiestroom naar de taakmodule
Van elk van de bovengenoemde taakonderdelen zal afzonderlijk een gegevensstroom naar de taak-
module gaan. Dc inhoud van die stroom ziet er als volgt uit:
To 1: Monitoren.
- aantal aanmeldingen
- tijdsmoment van aanmelden
- tijd tussen aanmeldingen
- reactiesnelheid van verkeersleider op aanmelding(en)
- aantal keren overleg met andere verkeersleiders
- overlegtijd
To 2: Bepalen binnenkomstvolgorde voor de vliegtuigen
- volgorde van de vliegtuigen
- aantal noodgevallen
- aantal vliegtuigen per categorie
- patroon in type vliegtuig en route van instructie
To 3: Instructies geven om de optimale landingsvolgorde te halen
- aantal permissies voor het landen
- tijd tussen de permissies
- tijdsmoment van de instructie
- route-verandering
To 4: Oplossen van moge4/ke conflicten. (separatie afstand wordt te klein)
- aantal conflictmeldingen
- tijdsmoment van conflict
- reactiesnelheid op een conflictmelding
Verder zullen de volgende waarden ook aan de taak-module worden doorgegeven: het aantal
vliegtuigen, de gemiddelde afstand tussen de vliegtuigen als ze worden afgegeven en hoe vaak het
voorkomt dat de afstand tussen de vliegtuigen ligt tussen de 5 en 6 NM.

5.3.4 Taakmodule 4 OSM
De gegevens van alle taakonderdelen komen afzonderlijk binnen. De taakmodule is in staat van elk
taakonderdeel de binnenkomende gegevens te evalueren en te combineren met elkaar. Uit al deze
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afzonderlijke gegevenselementen worden een paar globale taakkenznerken gevormd en deze worden
doorgestuurd naar het OSM:
- reactietijd
- aantal aanmeldingen
- aantal instructies
- tijd tussen instructies
- aantal conflicten
De globale taaktoestand zal worden samengevat in de volgende twee maten:
1. sneiheid & precisie (speed/accuracy)
Dit is de mate van sneiheid van taakuitvoering gecombineerd met de precisie van de taakuitvoering. In
de verkeersleiderstaak is dit bijvoorbeeld te zien in de opdracht tot een koersverandering (een
instructie). Wordt dit goed overdacht, dan zal de koers van het vliegtuig minder vaak later veranderd
worden. Gebeurt dit erg snel, dan zou de kans groter kunnen zijn dat er later weer een verandering
moet worden gegeven van de koers. Deze maat zal ook verschillen als de drukte van de taak verschilt.
Is het niet druk dan heeft de verkeersleider met minder variabelen rekening te houden en kan hij
sneller een verzoek beantwoorden. Deze maat wordt bepaald door

- het aantal instructies en de timing van die instructies
- reactiesnelheid op aanmeldingen en
- het aantal vliegtuigen.

2. taakverdeling (divided attention)
Hoe is de aandacht verdeeld over de taken? Als er weinig radiocontact plaatsvindt maar wel snel wordt
gereageerd, dan is de verkeersleider relatief veel aan het monitoren. Is het echter zo dat er veel
instructies (initiatief van de verkeersleider) gegeven worden, dan ligt de nadruk op het derde
taakonderdeel.

Voorbeelden
- Als de verkeersleider langer wacht met het aannemen van een nieuw vliegtuig in de sector, dan is

de verkeersleider druk bezig met een andere taak en heeft hij niet genoeg tij d gehad om zich crop
voor te bereiden. Als de verkeersleider veel bezig is met verbale communicatie, dan heeft hij
minder tijd voor het monitoren en kan het gebeuren dat hij op een bepaald moment veel
koersveranderingen achter elkaar moet gaan geven om conflicten die hierdoor dreigen te ontstaan,
te voorkomen.

- Neemt bijvoorbeeld het aantal vliegtuigen flunk toe, maar is er geen toename in de efficiëntie van
het gebruik van de landingsbaan, dan is een strategieverandering een aanrader of de verkeersleider
moet de huidige strategic efficiënter zien uit te voeren.

- Zo kan zijn dat de taak niet secuur wordt uitgevoerd (er vindt veel radiocontact plaats en het aantal
koersveranderingen per vliegtuig is redelijk hoog), hoewel het met druk is (aantal vliegtuigen in de
sector is de laatste tien minuten niet meer geweest dan 10).

- Of het is juist heel erg druk en de taak wordt nog steeds niet efficient uitgevoerd, waarbij er veel
vliegtuigen net tegen of onder de 5 NM — grens zitten.

5.3.5 OSM 4 Systeem
Twee modules geven informatie door aan de OSM-module: de taak-module en de fysiologie-module.
Dc taak-module geeft een globaal beeld hoe de taak door de verkeersleider wordt uitgevoerd en de
fysiologie-module geeft een globaal beeld van de fysiologische toestand, van de effecten van de
mentale belasting en geeft inzicht in het kijkgedrag.
Het OSM bevat voor alle mogelijke combinaties van gegevens een afzonderlijke regel. Dit is hier als
voorbeeld uitgewerkt. Voor het voorbeeld van de verkeersleiderstaak wordt het aantal regels op dit
moment beperkt tot de volgende twee:
Regel 1. Stel: de taak wordt niet goed uitgevoerd, het is niet druk, de verkeersleider heeft geen

hoge mentale belasting maar bezit ook geen evenredige aandachtsverdeling over de
taakonderdelen, dan wordt aan het systeem doorgegeven dat de taakstrategie die de
verkeersleider op dit moment gebruikt niet vervangen hoeft te worden, maar moet
worden aangescherpt. Dus de taakuitvoering en dus de strategic kan verbeterd worden.
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Regel 2. Stel: de taak wordt niet goed uitgevoerd, het is druk, de vliegtuigen vliegen dicht op
elkaar en de mentale belasting van de verkeersleider is bijna te groot, dan wordt aan
het systeem doorgegeven dat van de huidige strategic moet worden afgestapt en
overgegaan worden op een betere strategic.

5.3.6 Systeem
Beide regels komen in het systeem aan en zorgen voor een verandering in de aanbieding van de taak
om de verandering van aanpak van het probleem te ondersteunen en te stiniuleren. Het uitgangspunt in
het voorbeeld in dit hoofdstuk is, dat de verkeersleider de taak uit kan voeren volgens twee strategieën.
Strategie I. de 'reguliere ' strategie. (Grotere nadruk op vliegtuig-efficientie.)
De verkeersleider ziet het vliegtuig al aankomen voordat hij het overneemt. Wat hij bij het ovememen
doet is het aankomende vliegtuig een route opgeven die ervoor zorgt dat het vliegtuig zo snel mogelijk
op de grond staat. Deze strategic zal niet meer gehanteerd kunnen worden als het erg druk is.
Strategie II, de 'pannenkoek' strategie. (Grotere nadruk op werkbelastmg-efficientie.)
Deze strategic houdt in dat de verkeersleider het luchtruim opdeelt in horizontale schijven boven
elkaar. Elk vliegtuig zal binnenkomen in een bepaalde schijfhoogte en daarin rondjes vliegen tot er
ruimte is in de onderliggende schijf. Dc verkeersleider zorgt ervoor dat hij hiermee meer tijd voor
zichzelf creëert om de grote drukte aan te kunnen, een tijdbuffer.

Zo zal als gevolg op regel 1 het volgende gebeuren:
Er wordt niet veel gekeken naar vliegtuigen die de sector binnen komen vliegen, een onderdeel
van To 1 (het monitoren). Deze zorgt ervoor dat er later veel instructies gegeven moeten
worden. Urn dit probleem op te lossen zou de aandacht van de verkeersleider meer getrokken
moeten worden naar de randen van het sectorgebied en van het scherm. Dit gebeurt door een
vliegtuig dat gaat brnnenkomen een opvallende kleur te geven tot het is overgedragen. Dit zal
gebeuren tot de aandachtsverdeling wel weer normaal is. Dit is dus een aanscherping van
strategie I.

Voor regel 2 zal het volgende gebeuren:
Er moet overgegaan worden op een betere strategic. Dc verkeersleider is bezig met strategic I.
Het is een stuk drukker geworden en voor zo'n situatie is strategic II de meest efficiënte, dus
de gebruiker zou er het beste aan doen hierop over te stappen. Om dit aan de gebruiker
duidelijk te maken zal er in een meldschermpje het advies worden gegeven over te gaan op de
betere strategic en er zal in de informatieaanbieding het volgende veranderen: het luchtruim
wordt in onzichtbare schijven verdeeld die elk een hoogte hebben van 10 FL en alle
vliegtuigen binnen een bepaalde schijf zullen een bepaalde kleur krijgen. Zo zullen de schijven
te onderscheiden zijn.

5.4 Twee situatieschetsen
Ter illustratie zullen in de volgende twee paragralen twee fictieve situaties worden geschetst die zich
voor kunnen doen in de loop van de uitvoering van de taak door de verkeersteider.

5.4.1 Situatieschets 1
Systeem - Taak
Aantal vliegtuigen in de lucht op dat moment: kleiner of gelijk aan 10.
Afstand tussen vliegtuigen: nooit kleiner dan 5 NM.
Aantal instructies aan piloten per 10 minuten: meer dan 5.
Scangedrag: nan bepaalde taakonderdelen wordt weinig aandacht gegeven.

Tank - OSM
Dc bovenstaande gegevens worden in de taak-module samengevoegd en vormen de volgende
conclusie richting USM-module: Er is geen bovenmatige drukte. maar de taak wordt door de
verkeersleider niet efficient uitgevoerd.
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Verkeersleider -3 Fysiologie
Bloeddruk laatste 10 minuten: geen bijzondere veranderingen.
EEG- en HR-patroon laatste minuut: laag activiteitsniveau en geen verandering
Pupilgrootte laatste 10 minuten: geen afwij king van het gemiddelde.
Oogknipperfrequentie laatste 10 minuten: gelijk gebleven.

Fysiologie -3 OSM
Bovenstaande delen worden samengevoegd in de fysiologie-module en vormen de volgende conclusie
richting OSM-module: de mentale werkdruk is laa tot gemiddeld. maar de werk-efficiency is erg

OSM - Systeem
De gegevens van de taak- en fysiologie-module worden samengevoegd en vormen de volgende
conclusie naar het systeem toe: er is seen noodzaak voor strate2ie-veranderinR, maar een efficiëntere
uitvoering van de taak is we! zewenst.

3 Systeem
Het systeem krijgt de informatie dat de taak-efficiëntie verbeterd kan worden. Om dit te

bewerkstelligen wordt aan de verkeersleider een melding gegeven met het advies meer aandacht te
geven aan de deeltaak die niet goed wordt uitgevoerd. Hierbij worden in de delen van het scherm waar
'niet' naar gekeken wordt een knipperende piji vertoond.

5.4.2 Situatieschets 2
Systeem -* Taak
Aantal handelingen is afgelopen 10 minuten flunk toegenomen.
Aantal vliegtuigen: groter of gelijk aan 10.
Afstand tussen vliegtuigen afgetopen 5 minuten: enkele malen kleiner dan 5 NM.
Aantal instructies aan piloten per 10 minuten: meer dan 10.
Scangedrag afgelopen 10 minuten: mate van random scangedrag neemt af. Aandacht is te gefocussed.
Concentratie op bepaald taakonderdeel en andere krijgen nauwelijks aandacht.

Taak - OSM
Dc bovenstaande gegevens worden in de taak-module samengevoegd en vormen de volgende
conclusie richting OSM-module: de taak wordt door de verkeersteider niet goed uitgevoerd vanwege
hoge werkdruk.

Verkeersleider -3 Fysiologie
Bloeddruk laatste 10 minuten: flunk toegenomen.
EEG- en HR-patroon laatste minuut: veranderd in hoog activiteitsniveau
Pupilgrootte laatste 10 minuten: gestage toename
Oogknipperfrequentie laatste 10 minuten: in ruime mate kleiner dan gemiddelde.

Fysiologie -3 OSM
Bovenstaande informatie wordt in de fysiologie-module gevormd tot de volgende conclusie, dat aan de
OSM-module wordt doorgegeven: de fvsiologische toestand eeft aan dat de verkeersleider te zwaar
belast is.

OSM -3 Systeem
De gegevens van de taak- en fysiologie-module worden samengevoegd en vormen de volgende
conclusie naar het systeem toe: er is noodzaak voor strategie-verandering. want de mentale werkdruk
is hoot en de werk-efficiencv is bijna zoek.

4 Systeem
Het systeem zal de informatie van het OSM als volgt interpreteren: de gebruiker kan beter over gaan
op het uitvoeren van strategie II in plaats van strategie I. Om dit aan de gebruiker duidelijk te maken
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zal er in een meldschermpje het advies worden gegeven van strategie te veranderen en er zal in de
informatieaanbieding het volgende veranderen: het luchtruim wordt in schijven verdeeld die elk een
hoogte hebben van 10 FL en alle vliegtuigen binnen een bepaalde schijf zullen een bepaalde kleur
krijgen.
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H6 Conclusie en discussie

Het is duidelijk dat er een adaptief computersysteem nodig is voor het interactief omgaan van de
gebruiker met zijn werkomgeving. Uit hoofdstuk twee, het hoofdstuk over adaptieve automatisering,
heb ik duidelijk gekregen dat dit een delicate, maar zeer interessante uitdaging is voor ontwerpers. Een
systeem dat rekening houdt met zijn gebruiker zal goed op de hoogte moeten zijn van wat de gebruiker
doet, waarom hij dit doet, hoe hij het beter en sneller zou kunnen doen en wat hij ermee wil bereiken,
dus wat het doel is van zijn handelingen. Met deze kennis kan het systeem de representatie van de taak
aanpassen aan de omstandigheden en de gebruiker op juiste momenten de juiste informatie aanbieden
in de juiste vorm. En op andere momenten besluiten juist geen informatie aan te bieden. Dit kan
gerealiseerd worden als het systeem volledig op de hoogte is van de taak. De samenwerking en
efficiëntie van de taakuitvoering zou hierdoor aanzienlijk verbeterd kunnen worden.
Maar er is meer. Ook zal het systeem namelijk op de hoogte moeten zijn van de wensen en intenties
van de gebruiker. De informatieaanbieding zal dan niet alleen voor de taak optimaal zijn, maar ook
voor de gebruiker. Dit kan alleen als het systeem ook kennis heeft over de fysieke en mentale toestand
van de gebruiker. Uit de voorbeelden in hoofdstuk twee is duidelijk naar voren gekomen dat huidig
onderzoek zich voornamelijk richt op één taak. Een systeem wordt ontworpen voor die ene specifieke
taak. Het nadeel hiervan is dat voor alle taken een apart systeem ontworpen moet worden.

Het doel van het Companion-project is flu juist een systeem te ontwerpen dat een zo algemeen
mogelijk beeld en bijbehorend model van de gebruiker kan vormen en dit kan gebruiken om toch de
tank zo taakspecifiek mogelijk te ondersteunen. Ook zal het systeem tegelijk zo generiek mogelijk
toepasbaar moeten zijn. Het principe hierachter wordt in hoofdstuk chic uitgewerkt als het OSM-
principe, met het daarbij behorend OSM-model.

Het model ziet er globaal als volgt uit. Het bestaat uit een aantal onderling verbonden modules,
waaronder één van de belangrijkste de Operator Status Module is. Deze module wordt voorzien van
gegevens over de algemene taakkenmerken en de algemene fysieke en mentale kenmerken. Zo kan het
bijvoorbeeld zijn dat er veel fouten door de gebruiker worden gemaakt en de gebruiker het mentaal
niet goed meer aan kan. Aan de hand van deze gegevens zal het OSM naar het
taakuitvoeringsprogramma de aanbeveling sturen dat de representatie van de taak aangepast zou
moeten worden om zowel de gebruiker tegemoet te komen als de taakuitvoering te optimaliseren.
De OSModule wordt dus gevoed door twee andere modules, de taak- en de fysiologie-module. Dc
fysiologie-module wordt op zijn beurt gevoed door ruwe fysiologische gegevens van de gebruiker,
zoals ooggerelateerde gegevens (pupilgrootte, oogknipperfrequentie, oogvochtigheid etc), hartslag,
bloeddruk en EEG. Al deze data vormen een algemene maat voor de toestand van de gebruiker. Dc
tank-module staat op zijn beurt in verbinding met alle taken en taakonderdelen. Van elk taakonderdeel
wordt doorgegeven hoe dit wordt uitgevoerd. In de taak-module worden de gegevens samengevoegd
en wordt een algemeen beeld naar de OSModule gestuurd. Dc OSModule stuurt vervolgens
aanbevelingen voor verandering en verbetering naar het systeem.

Het systeem moet voorzien in de behoefte naar adaptiviteit in het ondersteunen van de taak. Dit
betekent dat in sommige gevallen een cognitief model van de taak en de gebruiker gebruikt zal
worden. Het model beschrijft gedetailleerd hoe de gebruiker en het systeem de taak uitvoeren. Met
deze kennis kan het systeem exact op het juiste moment adviezen geven en taken verdelen.
Een adaptief systeem zal ook op globaal niveau moeten kunnen adviseren en functioneren. Bij een
gebruiker die drie taken tegelijk ann het uitvoeren is kan het zijn dat zijn aandacht niet goed verdeelt
over de taken. Zonder naar detailgegevens te kijken van de afzonderlijke taken zal het systeem advies
kunnen geven om de aandachtsverdeling evenredig te maken.

Op zoek naar een applicatie die rekening houdt met de status en intenties van de gebruiker, zodat het
zo goed mogelijk ondersteuning kan bieden bij de taakuitvoering, heb ik in het laatste hoofdstuk de
scriptie afgerond met een invulling van het OSM-model voor de naderingstaak van de lucht-
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verkeersleiders. Dit is een taak die niet door een computerprogramma uitgevoerd kan worden en
tegelijk ook niet zonder. Een taak waarbij een goede samenwerking tussen mens en machine essentieel
is. Om deze samenwerking te verbeteren en te ondersteunen werd het OSM-model, dat uitgewerkt
werd in hoofdstuk drie, ingevuld voor de taak. Aan de hand van de huidige knelpunten in de taak heb
ik gekeken hoe het OSM deze zou kunnen ondervangen.
Voor het knelpunt 'timing van instructie' aan de te landen vliegtuigen, kan het OSM ondersteuning
bieden door in de gaten te houden wat de beste timing is en vervolgens de verkeersleider te helpen bij
het uitvoeren daarvan door middel van een dit advies. Hierbij is het voor het OSM essentieel te
bepalen wat de beste timing is van het aanbieden van advies, gezien de fysiologische toestand van de
gebruiker.

Maar de voomaamste vorm van ondersteuning die het OSM kan bieden is op het strategisch uitvoeren
van de taak. Dit is in hoofdstuk drie uitvoeriger behandeld en in hoofdstuk vij f uitgewerkt als
voorbeeld. Dc naderingsverkeersleider maakt globaal gezien gebruik van twee strategieën voor het
uitvoeren van de taak. Als het rustig is zal de verkeersleider de vliegtuigen een zo kort mogelijke route
opgeven naar de landingsbaan (strategic I). Wordt het drukker, dan zal dat niet meer kunnen. Er is
namelijk een limiet aan het aantal vliegtuigen dat per uur kan landen. Het gevoig is dat veel
vliegtuigen in de lucht moeten blijven cirkelen tot ze aan de beurt zijn. Dit wordt de 'pannenkoek-
strategic' (strategie II) genoemd. Gekeken naar de totale taak zal de verkeersleider steeds dezelfde
handelingen uit moeten voeren en zal een leek niet weten welke strategic gebruikt wordt.
Dc taak van verkeersleider is echter op te delen in een aantal deeltaken. Een voorbeeld van een
deeltaak is 'het geven van instructies'. Dit is een deeltaak die niet zo nu en dan voorkomt, maar in de
loop van de taak telkens weer uitgevoerd zal moeten worden. Toch zal de invulling en gebruik van die
deeltaak anders zijn voor elke strategie. Het OSM-model zal met deze strategische kennis in staat zijn
in eerste instantie te bepalen welke strategic de gebruiker hanteert. Vervolgens kan het registreren hoe
de strategic wordt uitgevoerd. Deze uitvoering hangt vervolgens volledig samen met de uitvoering van
de afzonderlijke deeltaken. Zo kan het systeem de gebruiker adviseren over te gaan op het gebruik van
een andere strategic.
Er moet bij gezegd worden dat een taak als de verkeersleiderstaak niet volledig op te delen is in
afzonderlijke deeltaken en dat er zeker overlap is. Sterker flog, het hoofdoel van de taak "het veilig aan
de grond zetten van de vliegtuigen" kan alleen maar op een correcte manier worden volbracht door
deeltaken in samenhang uit te voeren.

Als er flu niet één taak met afzonderlijke deeltaken worden uitgevoerd, maar een aantal taken tegelijk,
dan zal het OSM dezelfde rol kunnen spelen als hierboven. Het zou aan de hand van de algemene
taakuitvoering en de algemene 1'siologische toestand van de gebruiker advies kunnen geven over een
verbetering van de verdeling van aandacht over de verschillende taken. En per taak zal het kunnen
adviseren hoe deze op een bepaald moment het beste uitgevoerd kan worden.

De toepasbaarheid van een adaptief systeem dat rekening houdt met de intenties en wensen van de
mens is zeer breed. Een voorbeeld is het niet over laten gaan van een telefoonrinkel van lage prioriteit,
als de gebruiker tegelijk druk bezig is met iets anders, zoals het geconcentreerd typen van een tekst. Of
dat een binnenkomend emailbericht van 'high priority' meteen bij binnenkomst geopend wordt
vertoont op het scherm.

Omdat een taak, welke taak dan ook, door iedereen weer anders uitgevoerd zal worden is het ook
mogelijk om het OSM persoonsgevoelig te maken. Het OSM zal dan op de hoogte zijn van de
identiteit van de gebruiker en zijn manier van werken. Voor elk persoon zal het systeem dan een
model bezitten. Dit zou de vertrouwensband kunnen versterken tussen applicatie en gebruiker.
Zoals een gebruiker de taak moet leren, zo moet ook de computerapplicatie met de taakuitvoering door
de gebruiker leren omgaan. Dus een verkeersleider in opleiding zal werken met een applicatie die een
OSM opbouwt van hem en de taakuitvoering hierop synchroniseert. Het OSM staat in verbinding met
een taakmodel dat de beste manier weet om de taak uit te vocren. Samen met het OSM zal de
gebruiker de beste manier van taakuitvoeren aanleren. Hierbij zal het systeem ook in staat zijn om te
gaan met niet voorgeprogrammeerde scenario's.
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De meeste !iteratuur over adaptieve automatisering maakt gewag van een systeem dat de taakverdeling
(taakallocatie) bepaalt tussen mens en machine. Als de werkdruk voor de gebruiker te groot zal
worden dan neemt de machine een taak of taakonderdeel over, om zo de gebruiker te ontlasten. Bij
zulke systemen is de vraag van belang wie de baas is over de taak. Als het systeem een taakonderdeel
zo over kan nemen, op grond van fysiologische gegeven van de gebruiker, moet de gebruiker we! op
de hoogte worden gesteld dat het systeem dit doet en moet het dit kunnen voorkomen. De mens moet
de baas blijven. In de verkeersleiderstaak is het OSM gebruikt om de representatie van de taak aan te
passen aan de wensen en intenties van de gebruiker en niet om taakonderdelen over te laten nemen
door de gebruiker. Dit zou echter we! mogelijk kunnen zijn. Het OSM zou met de gegevens over de
staat van de gebruiker en de staat van de taak het systeem kunnen adviseren bepaalde belastende
taakonderdelen over te nemen. Voor de verkeersleiderstaak is dat op het moment niet aan de orde,
maar voor andere taken zou dit geen probleem hoeven opleveren.

Het ontwikkelen van een ondersteunend systeem bij het uitvoeren van complexe taken heeft in eerste
instantie het doe! om d.m.v. adaptatie de gebruiker te ondersteunen. Het za! nooit de bedoe!ing zijn om
de gebruiker overbodig te maken door hem te vervangen door geautomatiseerde systemen. Het
ontwerpen van adaptieve systemen voor complexe taken is er juist op gericht de expert een zo groot
mogelijke situationa! awareness te bieden. Dat betekent in ons voorbee!d dat de verkeers!eider juist op
de hoogte moet zijn van de bes!issingsstappen van het systeem, om het goed te kunnen blijven
contro!eren en coördineren. De verkeersleider draagt immers a!tijd de verantwoorde!ijkheid.
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B iji age: "Een voorbeeldapplicatie"

Inleiding
Na dat er in de scriptie duidelijk is geworden wat het doel is van het te bouwen systeem en met name
van de interface, worden in deze bijiage de kenmerken van de interface beschreven. Eerst zal
beschreven worden hoe de interface emit zal zien. Daarna zal gekeken worden hoe de taak uitgevoerd
kan worden. Daarna zal er nog dieper ingegaan worden op de aspecten gegevensinvoer en dynamische
interfacekenmerken en —veranderingen.
Het beschreven programma is nog niet uitgewerkt, maar is in zeer beperkte vorm aanwezig. Deze
appendix bouwt verder op de ideeën in dit hoofdstuk opgedaan en zijn een aanzet tot het uitbreiden
van het huidige programma.

Uiterlij k
De applicatie voorziet de verkeersleider van de gegevens die hij nodig heeft om de taak adequaat uit te
kunnen voeren door middel van het radarscherm waar alle informatie op verschijnt en het
overzichtsscherm dat in het radarscherm verschijnt.
> Radarscherm

De layout van het radarscherm is te zien in figuur Al.

Twee dunne Iijntjes geven aan waar de vliegtuigen vandaan komen en de gestippelde lijn in het
verlengde van het vliegveld dient voor de verkeersleider als hulpmiddel, want langs die lijn

Figuur Al. De layout van het radarscherm. Het vliegveld is te zien, de aanvliegroute naar het
vliegveld is aangegeven en er is een windowtje waarop alle gegevens van alle
aanwezige vliegtuigen te zien zijn: het overzichtsscherm.
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moeten de vliegtuigen het vliegveld naderen en uiteindelijk over het vliegveld het scherm
verlaten.
> Vliegveld

Deze ziet eruit als in figuur A2. De vliegtuigen komen van rechts aanvliegen en het is
de bedoeling dat ze zo goed mogelijk in de lijn vliegen van het vliegveld.

I

Figuur A2. Het vliegveld met een gestippelde lzjn dat de aanvliegroute aangeefi.

> Vliegtuigen
Een vliegtuig waar de gebruiker met de muis op klikt is een actief vliegtuig. Nu worden de
gegevens opgelicht en kunnen opdrachten ingevoerd worden. Vliegtuigen worden aangeduid
met een stip. De koers (vliegrichting/heading) wordt aangeduid met een piji. Is er een
koersverandering ingevoerd dan is er een tweede, minder opvallende piji te zien die de
doelkoers (Target Heading) aangeeft (zie figuur A3).

> Vliegtuiglabel
Met een streepje aan het vliegtuig verbonden staat de naam van het vliegtuig en alle andere
gegevens die voor het vliegen en voor de verkeersleider belangrijk zijn (figuur A3).

Fiur A3. Het vliegtufg als
stip met een pjl als koers en

'KL238 Eelde een streep naar het
vliegtuiglabei waar de naam
en he: doe! van he: v!iegtuig in
staan vermeld.

Wordt op het vliegtuig geklikt, dan verschijnt ook de volgende informatie van dat vliegtuig: de
sneiheid, koers en het reisdoel (zie figuur A4). Tegelijk licht het balkje op van het aangeklikte
vliegtuig in de lust met vliegtuigen in 'het overzichtsscherm'.

Figuur A4. De stip is het vliegtuig, de pif! geeft
de koers aan, Aap is de naam en Eelde het doe!
van he: vliegtuig. SPD geeft de sneiheid aan.
HD280/10 houdt in dat 280 de huidige en 10 de
te bereiken vliegrichting is..

> Heading
De koers kan de waarden aannemen zoals in figuur A5 te zien is.
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Figuur AS. De richting van de
270 90 vliegtuigen worden met de

getallen 0-359 aangeduid.

180

> Overzichsscherm
Op het radarscherm staat een schermpje met daarin een Iijst van alle vliegtuigen die op dat
moment in de sector vliegen. Van die vliegtuigen worden alle gegevens getoond: De naam van het
vliegtuig, doel van het vliegtuig, de actuele richtinglgepiande richting en de geplande
sneiheid/actuele snelheid.

De taakomschrijving
Detaak
Uit twee hoeken van het scherm komen vliegtuigen het scherm binnenvliegen en moeten het
scherm verlaten in de richting van het vliegveld. Het is de bedoeling dat ze het vliegveld in een
rechte lijn naderen en zo het scherm veriaten, dan is het dod van de piloot behaald.
De koers en sneiheid van de vliegtuigen moeten veranderd worden om de vliegtuigen veilig langs
elkaar heen te loodsen om zo in de juiste hoek het scherm te verlaten, waarbij de hoogte en de
vliegtuigkarakteristieken constante waarden hebben. Het kan zijn dat een vliegtuig niet in de nj
naar het vliegveld past en een rondje extra moet vliegen. Dan kan het gebeuren dat de brandstof
opraakt, dus dat moet ook voorkomen worden.
Strategie
De strategie van een verkeersieider is eerst veiligheid, dan efficiëntie en dan milieu. In de
applicatie is dit ook geImpiementeerd. Hier gaat het ook eerst om de veiligheid van de vliegtuigen:
ze moeten veilig landen. Als dat gerealiseerd kan worden is het de bedoeling dat ze zo snel
mogeiijk met zo mm mogeiijk koersverandeningen en omwegen kunnen landen: efficiëntie. In het
geval van milieu, moet gedacht worden aan zo mm mogeiijk brandstofverbruik en moet in dit
verband voorkomen worden dat de vliegtuigen teveel rondvliegen of omwegen maken en
dientengevoige veel brandstof verbruiken. Dus het opiossen van een conflictsituatie heeft altijd
voorrang. Een voorbeeld van een strategie van de expert verkeersleider is: het clusteren van
viiegtuigen op hoogte

> Progranimaopbouw
Voor het programma is een deterministisch scenario geschreven dat voor elke verkeersleider weer
op een ander punt in dit scenario begint. Het kan dus druk beginnen en het kan ook rustig
beginnen. Zo doonloopt iedere gebruiker hetzelfde traject, om variaties per gebruiker zo veel
mogeiijk te ondervangen.

Conflicten en conflictmeldingen
In tabel 1 is te zien in welke gevailen er een conflict zal optreden en hoe het systeem dat aan zal geven
aan de gebruiker.

Conflictsituatie ConflictmeLding
1. Als viiegtuigen op een afstand viiegen

van 5 miji of kieiner
Dan zal het viiegtuig en met bijbehorende
gegevens rood gaan knipperen.

2. Een viiegtuig veriaat op een andere piaats
het scherm dan op de pick van het
viiegveid

Er komt bij die vliegtuigen een rode piji te
staan.

3. Ais de brandstop op is Gaat het brandstoftekentje knipperen



Deze label geeft de momenten aan dat er zich een conflictsituatie voordoet en hoe die
situatie vervolgens door he: systeem word: aangegeven.
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I

Tabel 1.

Invoer van gegevens
Koersverandering
Dc piji die de koers van het vliegtuig aangeeft kan met de muis aangeklikt worden. Als flu in de cirkel
die nu ontstaat wordt geklikt in de richting waarin de verkeersleider wil dat het vliegtuig moet gaan
vliegen, dan zal de donkere piji die richting op wijzefl en is de koersverandering doorgevoerd en zal
het vliegtuig de nieuwe koers gaan vliegen (zie figuur A6).

NOOT NOO

A'DA A'DA
FL240 PL24
HD4 ID4

JIguur A 6. In ditfiguur is te zien hoe de koersverandering ingevoerd kan worden door de pjl een
andere kant op te laten wzen. Dit kan dmv de muis.

Snelheidsverandering
Als er op het vliegtuiglabel geklikt wordt verschijnt er een schuifbalkje naast het vliegtuig (figuur A3).
Dit balkje laat de sneiheid zien en hier kan de sneiheid vergroot en verkleind worden door het
schuiven van een vertikaal streepje naar links of rechts.

Dynamische interface-kenmerken en -veranderingen
Vliegtuigindicator
Dc applicatie zal het vliegtuig met label en a! doen oplichten en actief maken voor data in- en uitvoer
zonder dat de gebruiker hier om vraagt (zoals dmv het aanldikken van het vliegtuig en het
vliegtuiglabel). Dit zal gebeuren als er een situatie ontstaat waarbij een vliegtuig de Iandingsbaan niet
goed nadert. Het vliegtuig fungeert hierbij als een visuele attractor.

Andere vliegtuigen
Er zullen vliegtuigen in het gebied vliegen en conflicten vertonen waar de gebruiker met
verantwoordelijk voor is.

Attractors
Een attractor heeft als doe! de aandacht van de gebruiker te trekken. Dit kan dmv een geluid (auditief),
wat niet duidelijk de positie aangeeft waar de gebruiker op moet letten, maar we! dat er ergens op gelet
moet worden. Dit is het geva! bij het binnenvliegen van een v!iegtuig in het radargebied. Dan wordt er
een geluid gegenereerd van een seconde.
Het kan ook dmv een display-verandering (visueel). Zo kan er in geval van een conflict een pij!tje
verschijnen met een opvallende Ideur (zoals rood) dat de aandacht van de gebruiker trekt naar het
conflictpunt toe.
Bij een erg urgente en belangrijke gebeurtenis (zoals een conflict waar na een aanta! seconden nog niet
op gereageerd is) kan het zelfs goed zijn om zowe! een audio-waarschuwing gecombineerd met een
visuele waarschuwing te genereren. Dit om de gebruiker de urgentie van het probleem duidelijk te
maken. De gekozen conflictsituaties en bijbehorende meldingen zijn in tabel 1 op een iij gezet.


