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SAM EN VATTING

In de omgang met computersystemen is het vaak zo dat de mens die met dat systecm wcrkt zich

moet aanpassen aan dat systecm. Idealiter zou het systeem zich echter aanpasscn aan de
gebruiker. Een dergelijk zichzclf aanpasscnd systeem wordt adaptief genocmd. Het
COMPANION-project,

cen

Lucht- en
Rijkuniversiteit Groningen (RuG), probeert die

samcnwerkingsverband tussen

Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en de

het

Nationaal

adaptiviteit te bereiken door toestanden van de operator in real-time te bepalen. Hiervoor wordt
zowel fysiologische als taakgerelateerde informatic gcbruikt. Dc koppcling tussen
toestandsbepaling en interface wijzigingen wordt tot stand gebracht in bet Operator Status Model
(OSM). Het systeem zal de beslissing tot aanpassing van de taakomgeving vervolgens baseren
op de op basis van het OSM geconstateerde tocstanden.

In het huidige onderzock zijn enkele toestanden van het OSM omschreven in de vorm ecn set
van beslissingsregels. Aan de hand van een experiment met een gesimuleerde
verkeersleiderstaak is vervolgens gekeken of die beschreven toestanden aan te tonen zijn. Hierbij
is er gekeken naar strategic, naar het effect van taaklast op mentale inspanning, en naar het effect
van ondersteuning op taakprestatie.

Uit de resultaten van bet experiment komt naar voren dat vcrschillen in toegepaste strategic
(achteraf) duidelijk aantoonbaar zijn. Een effect van taaklast op de mentale inspanning voor de
diverse testcondities is niet gevonden; wet zijn er duidelijkc taak/rust verschillen.

Op basis van de resultatcn is op dit moment nog weinig te zeggen over de effecten van
gcbruikersondersteuning: de geteste interfaceverschillen gaven onvoldoend duidelijke resultaten
om conclusies te rechtvaardigen. Ecn (toekomstige) analyse van de eye-tracker data zou hier
meer duidclijkhcid over kunncn geven.
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AFKORTINGEN EN TERMINOLOGIE
Term
Adaptive

Verkiaring

a set of displays and controls, a human operator, and an underlying
software system that is capable of modifying the portrayal of
information, the affordance of control, and the allocation of tasks to
be performed as a function of the state of the operator, the state of the

system and the environment in which both the operator and the
AA
ATC
COMPANION
EEG
HCI
HRV
NLR
OSM
RuG
State

Status

system are immersed" (Haas & Hettinger, 1999)
Adaptive Automation
Air Traffic Control (luchtverkeersleiding)
Cooperative Observing MMI for Personalised Assistance and
Narration as Induced by Operator Needs
Electro Encefalogram
Human Computer Interaction
Heart Rate Variability
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
Operator Status Model
Rijksuniversiteit Groningen
Toestand van de gebruiker gemeten over de jets langere termijn (bijv.
Vermoeidheid)

Actuele toestand van de gebruiker, gebaseerd op de korte termijn
(bijv. welke taak wordt er nu uitgevoerd).

Referentie:

NLR CR-2003-135
Uitgavedatum: maart 2003

Page 4

I

I COMPANION

Een stap nchting een adaptieve interface

INHOUDSOPGAVE
I.

I\LF;IDr(;

2.

ADAPTIEVE TAAKUITVOERIM

9
10
12

HET OPERATOR STATUS \IODEL

13

2.2
2.3
2.4
2.5

COMPANION

3.1

VERWACHTINGEN VAN HET OPERATOR STATUS MODEL
CoNcRETE TOESTANDSDEFINITIES
De operator is uiterst mentaal ingespannen
3.3.1
De operator is de controle kw:jtgeraala
3.3.2

3.2
3.3

De operator volgt een bepaalde strategie

3.3.3

DE TESTTAAK

4.

8

HIsTORISCHE ACHTERGROND
HUMAN COMPUTER INTERACTION
AANPASSENDE SYSTEMEN
ADAPTIEVE SYSTEMEN
EERDERONDERZOEK

2.1

3.

8
8

13
15
17
18

20
22
24

4.1

DE AIR TRAFFIC CONTROL-TAAK IN DE WERKELUKHEID

24

4.2

DE GESIMULEERDE AIR TRAFFIC CONTR0L-TAAK

25

ONDERZOEKSMETHODE

28

EXPERIMENTELE SEllING
Proefpersonen

28

5.1.1
5.1.2

Indeling experiment

5.
5.1

Scenario-niveaus

5.1.3

GEMANIPULEERDE FACTOREN

5.2

Strategie
W/ze van communicatie
Ondersteuning
Taakbelasting

5.2.1

5.2.2
5.2.3
5.2.4

GEBRUIKTE INDICES

5.3

38

RESULTATE\

38

STRATEGLE

38
41
43

6.1

Oogbewegingsca!ibratie
Aanta! muisselecties
Verschilinniveau

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2

ONDERSTEUNING

Aantal verloren vliegtuigen
Belang ondersteuning per strategie
Effect van ondersteuning op risicogedrag

6.2.1

6.2.2
6.2.3

MENTALE BELASTING

6.3

Verloren controle

6.3.1
7.

33

STATISTISCHE ANALYSE

HYPOTHESEN

5.4.1
5.4.2
5.4.3
6.

32
33

Strategie
Ondersteuning
Mentale belasting

5.3.3
5.3.4

5.5

31

34
34
35
36
36
36
37
37

Fysiologische indices
Taakgerelateerde indices
Oogbewegingsmaten
Subjectieve maten

5.3.1
5.3.2

5.4

28
28
29
30
30

DISCUSSIE
BESPREKING VAN DE RESULTATEN

7.1

7.1.1

Referentie:

Onderscheid russen strategieen

NLR CR-2003-135
Uitgavedafum: maart 2003

44
45
45
46
46
47
48
49
50
50
Page 51

]

I COMPANION
Verschilinniveau
Aantal verloren vliegtuigen

7.1.2
7.1.3

BELANG VAN ONDERSTEUNDG PER STRATEGIE
EFFEcT VAN ONDERSTEUNING OP RISICOGEDRAG
RELATIE TAAKLAST EN MENTALE BEL&S11NG
VERLOREN CONTROLE
CONCLUSIES MET BETREKKING TOT DE TAAKOPZET

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Verschil tussen de testtaak en de werkelke taak
Onervaren proefpersonen en trainingsduur

7.6.1

7.6.2

CONCLUSIES MET BETREKKJNG TOT HET OSM

7.7

Indeling
Normaal verdeelde variabelen en weging
Indices
Groep en individu

7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
8.

Een stap richting een adaptieve interface

BIBLIOGRAFIE

51

52
52

53
53
54

54
55
55
57

57
58
60

Bij lagen:
I

II

Debriefing
Voorbeeldinstructie voor directe communicatie en trombonestrategie

NLR CR-2003-135
Uitgavedatum: maart 2003

Referentie:

Page 61

j

_______

Een stap richting een adaptieve interface

I COMPANION

1.

Inleiding

Door massaal gebruik van de computer in de werkomgeving zijn veel taken door middel van
automatisering uit handen genomen van de oorspronkelijke taak-uitvoerdcr: de mens. Gevoig is
niet alleen dat er taken niet meer door mensen worden gedaan, maar vooral dat veel taken
veranderd zijn. Aangezien in het algemeen de mens nog steeds de eindverantwoorde!ijke is, is er
een steeds belangrijkere rol voor de interactie tussen mens en het (geautomatiseerde) systeem.
In de mens-computer interactie (HCI) en de cognitieve ergonomic is cen belangrijk uitgangspunt
dat hct systeem ondergeschikt is aan de gebruiker. Waar nog vaak de regels van cen systeem de
taakuitvocrder (hierna "operator") dwingen tot een specificke taakuitvoering tracht de adaptieve
HCI, met name in bet geval van complexe dynamische taken, het systeem zoveel mogelijk aan te
passen aan de wensen en de huidige fysiologische en mentale toestand van de taakuitvoerder.
Voorwaarde hiervoor is echtcr we! dat er enig zicht is op diczelfde toestand.

Dit is een van de kernpunten van het Companion-project (Cooperative Observing MM! for
Narration as Induced by Operator Needs), cen
samenwerkingsverband tussen het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart!aboratorium (NLR) en de
Rijksuniversiteit Groningen (RuG). COMPANION wordt deels gefinancierd door SENTER en
heeft tot doe! bet ontwikkelcn en beproeven van een dynamisch en interactief interfacesysteem
Personalised

Assistance

and

(Dc Vries, 2001). In bet project worden de mogelijkheden onderzocht voor het automatisch
analyseren en interpreteren van fysiologische en taakgerelateerde data. Doe! hiervan is bet
krijgcn van inzicht in de huidige mentale en fysiologische toestand van de gebruiker, teneinde de

gebruiker vervo!gens zo goed moge!ijk te kunnen ondersteunen. Dc geschattc toestand za!
uitcindelijk worden beschreven in het zogenaamde Operator Status Model (OSM). Doelstel!ing
van bet huidige afstudeerwerk is het verder ontwikkelen van dat model.

In hoofdstuk 2 zul!en de theoretische achtergronden besproken worden die uiteinde!ijk de
aanleiding zijn geweest tot het opzetten van bet COMPANION-project. In hoofdstuk 3
vervo!gens za! bet OSM zoals dat binnen bet COMPANION-project vorm heeft gekregen en
zoa!s dat in het huidige onderzoek is uitgewerkt worden toege!icht. Dit OSM zal getoetst worden
aan de band van een simu!atic van een !uchtverkeersleiderstaak. Deze taak zal in hoofdstuk 4 aan
de orde komen. In hoofdstuk 5 wordt besproken hoe het experiment is opgezet om bet OSM te
toetsen. Van de hieruit voortkomendc hypotbesen zullen in hoofdstuk 6 de resu!taten getoond
worden. Deze resultaten worden uiteindelijk in boofdstuk 7 besproken. In hetzelfde hoofdstuk
zal het huidige onderzoek worden geeva!ueerd.
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2. Adaptieve taakuitvoering
In het voorgaande hoofdstuk is kort beschreven wat de doelstcllingen van het huidige ondcrzock
zijn. In dit hoofdstuk zullcn de thcoretische en histonsche achtcrgronden besproken worden die
geleid hebben tot dit onderzoek.
2.1 HIsT0RIscHE ACHTERGROND
Voor de industriële revolutie, die begon in Engeland eind I 8e ecuw, werkte de mens eigenlijk

enkel handmatig. Uitcraard waren er handlieden die met apparaten werkten, maar in het
algemeen zat de moeilijkheid voornamelijk in bet leren omgaan met bet apparaat, en niet in het
inzicht in de werking ervan. Door de ontwikkeling van met name de stoommachine kwam hierin
verandering. Deze ontwikkeling markeerde het begin van cen gigantische omwentcling in de
manier waarop mensen bun werk uitvoeren. Het werk van de mens veranderde van het docn van
(ambachtelijk) handwerk in bet besturen of in de gaten houden van vaak productieverc machines.
Dit creëerde een kloof tussen mens en machine die er voorheen niet of in ieder geval veel minder
was: de mens werkte met ecn machine waarvan het enkel de buitenkant zag; vaak was niet voor
iederc werkende duidclijk hoe bet apparaat precies functioneerde. Dit is echter ook niet altijd
nodig: je hoell bijvoorbeeld niet de exacte werking van een auto te kennen om er in te kunncn
rijden.

Een tweede revolutie vond plaats in de 20e eeuw: de opkomst van de computer. Dit apparaat

ontwikkelde zich tot een zeer veclzijdig, maar ook tot een weinig inzichtelijk apparaat.
Inmiddels, in het begin van de 21e eeuw, heefi de computer zich een onmisbare positie
verworven in bet overgrote dccl van de complexere taken die de mens moct uitvoeren. Vanaf de
tweede heift van de 20e eeuw hidden steeds grotere groepen mensen zich bezig met bet verder
ontwikkelen van de mogelijkheden van die computer. Waar de computer in eerste instantie was
ontworpen als cen krachtige rekenmachine voor een klein publiek, daar ontwikkelde deze zich
tot een apparaat

dat beschikbaar werd voor ecn groot publiek en met zeer diverse

toepassingsmogelijkhcden. Dc opkomst van de computer heeft een grote vlucht genomen; de
computers worden nog ieder jaar krachtiger, sneller en beter. loch betekent dit nict dat er geen

problemen zijn. Al vrij snel kwam er een stroming die zich tot dod stelde nict alleen de
mogclijkheden van de machine (lees: computer) maar ook de mens die met dat apparaat moct
werkcn in de gaten te houden. Deze stroming wordt de Human Computer Interaction (HCI) of
ook wel Human Factors genoemd.

2.2

HUMAN COMPUTER INTERACTION

1960 formulcerde Licklider de wcnsen op het gebied van samenwerking tusscn mens en
machine als volgt: The hope is that, in not too many years, human brains and computing
In

machines will be coupled together very tight/v and that the resulting partnership will think as no
human brain has ever thought and process data in a way not approached by the informationhandling machines we know today. Het idcc was dus een soort symbiose tot stand te brengen
waann het computersysteem en de daarmee werkende mens of operator boven de mogelijkheden
van beide zouden kunnen uitstijgen. Voorwaarde daarvoor zou echter wel moeten zijn dat de
kloof tussen mens en machine zo klein mogelijk wordt gemaakt (Dix e.a., 1998). Er moet dus

gestreefd worden naar den goede aansluiting tussen de werkomgeving en de menselijke
capaciteiten (Wickens, 1992).

Door de technologiscbe vooruitgang kwam er meer aandacht voor automatisering van systemen
Referentie:
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daarmce voor de HCI. Zeker binnen complexe (dynamische) taken is deze interactic
nauwelijks meer weg te denken. Een complexe taak is hierbij een taak die aan de volgende
voorwaarden voldoet: de taak heeft cen grote probleemruimte, is dynamisch (voortdurcnd
veranderend) en er is sprake van onzekerhcid of onvoorspelbaarheid van de taak voor de
taakuitvoerdcr (Vicente, 1999). Door de combinatie van bovenstaandc factoren heeft de
taakuitvoerder in een dergelijke taak een groot aantal vrijheidsgraden; hij of zij heeft veic
en

mogclijkhedcn om zijn taak aan te pakken. Dit laat ruimte voor een eigen persoonlijkc aanpak
van de taak, maar ook voor verschillende strategieën binnen een persoon wanneer de situatie

daar om vraagt. Zo kan men zich voorstellen dat een grote momentane taakdruk of ecn

vermocide taakuitvoerdcr vragen om een andere werkwijze. Vicente (1999) bctoogt verder dat
taakuitvocrdcrs vaak lijkcn te streven naar het creëren van flexibiliteit voor zicbzelf door te
interacteren met de taakomgeving. Ook dit uitgangspunt zou kunnen leiden tot ecn veranderende
strategic.

Er zijn dric verschillcnde niveaus van automatisenng te ondcrscheiden (Scerbo, 1999). Een
systeem op bet laagste niveau van automatisering voert ecn bepaald aantal taken uit waarbij de
taak van de operator simpeiweg is te kijken of de gewenste systeemtoestand is bcreikt. In dat
geval moet de operator zich aanpassen aan bet gedrag van het systeem. Op bet tweede nivcau
van automatiscring kan de operator zeif gewenste systeemtocstanden invoeren die het systeem
moet bereiken en bchouden. Er wordt dan gesproken van ecn adaptable oftewel "aanpassend"
systeem. Een systeem op bet derde niveau is in staat zijn gedrag zeif aan te passen, bijvoorbccld
op basis van de geconstatcerde toestand van de gebruiker. Een dergelijk systeem wordt adaptief
gcnoemd. Een adaptief systeem kan worden gedefinieerd als "a set of displays and controls, a
human operator, and an underlying software system that is capable of modifying the portrayal of

information, the affordance of control, and the allocation of tasks to be performed as aflinction
of the state of the operator, the state of the system and the environment in which both the
operator and the system are immersed" (Haas & Hettinger, 1999).
Er zijn twec soorten adaptieve systemen te onderscbeiden: als eerste de zogcnaamdc taakgebaseerde adapticvc systemen, waarbij het systeem uitgaat van bekende volgordes van (dccl-)
taken. Bij de tweede groep, de model-gebaseerde systemen, doet bet systeem voorspellingen op
basis van modellen van de cognitieve belastingen van de gebruiker in de taakuitvocringssctting
(Hettinger & Haas, 1998). Er wordt dus cen extra tussenstap gemaakt, - bet modelleren -, om zo
beter zicht te krijgen op patronen en toestanden in taakuitvoering en gedrag.

2.3 AANPASSENDE SYSTEMEN
In het begin van de HCI lag de nadruk vooral op het aanpassend (adaptable) vermogen van
systemen. Dit betekent dat van systemen een steeds grotere functionaliteit werd vcrwacht,
waardoor de systemen bijvoorbeeld konden worden afgestcld op de specifieke wensen van
vcrschillende personen. Dit is het geval bij een programma zoals Microsoft Word®, waarbij
eenicder zijn eigen persoonlijke voorkeuren kan vastleggen. Van belang hierbij is dat
veranderingen in bet systeem alleen konden plaatsvinden op initiatief van de operator. Dit in
tegenstelling tot zogcnaamde adaptieve systemen, waarbij het initiatief tot verandering zowcl
vanuit de operator als van bet systeem kan komen (Scerbo, 1999).

Het dod van cen aanpassend systeem is om meer tegemoet te komen aan de verschillende
wensen en voorkeuren van gebruikers. Hierdoor is een dergelijk systeem a! veel flexibeler dan
systemen die dit niet kunnen. Vele niet-adaptieve interfaces van complexe dynamische taken
hebben de volgende problemen (Hoogeboom, 2002): de input-output actie relatie is rigide en
voorgeprogrammeerd. Verder zijn ze in het algemeen zeer context athankelijk, en dus weinig
generaliseerbaar. Een ander probleem heeft te maken met timing: een systcem dat niet op de
NLR CR-2003-135
Uitgavedatum: maart 2003
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hoogte is van de toestand van de operator, zoals cen adaptief systeem dat wel hoort te zijn, houdt

geen rekening met het feit of een boodschap van het systeem op dat moment door de operator
verwerkt kan worden. Hierdoor kan een bericht op dat moment worden ervaren als "onbeleefd"
of"indringend". Wanneer een operator bezig is met een hachelijke situatie, zit hij niet te wachten
op een melding dat er nieuwe mail is aangekomen. Idealiter wordt hiermee gewacht totdat de
taakuitvoering zich zodanig heeft ontwikkcld dat er hiervoor tijd is. Nog een probleem is het feit
dat ccn systeem zich niet aanpast aan de specifieke wensen van verschillende personen. Een
laatste probleem is dat een systeem in het algemeen niet leert van cerder gemaakte fouten,
waardoor bepaalde problemen voortdurend blijvcn voorkomen, ook al zijn ze al meerdere keren
opgetreden. Wanneer een dergelijk systeem vergeleken wordt met een echt intelligent systeem
(zoals de mens), vormt zich een duidelijk beeld: daar waar cen mens voortdurcnd de situatie
interpretecrt en zich daar in het algemeen zeer flexibel aan weet aan te passen, daar zijn de nietadaptieve (computer)systemen vaak totaal inflexibel, en nogal lomp.

Door bovcnstaandc problemen is er behoefte aan systemen waarbij de kloof tussen mens en
systeem zo klein mogelijk wordt. Hierdoor wordt er van bet systeem verwacht dat bet zich
cooperatiefopstclt (Hoogeboom, 2002). Dit betekent dat het systeem zich moet gedragen als een
teamspcler, die rekening houdt met, en inspeelt op anderen (in dit geval de operator). Net als
mensen onderling doen zou een systeem rekening moeten houden met de huidige toestand van
de operator. Een voorbeeld hiervan is de omgangsregel dat iemand niet gestoord wordt als
diegene bezig is, tenzij de situatie zodanig dringend is dat het niet anders kan. Een adaptief
systeem zou op basis van toestandsbepaling een dergelijke omgangsregel kunnen uitvoeren.

2.4 ADAPTIEVE SYSTEMEN
Voorwaarden waaraan ecn adaptieve interface zou mocten voldoen zijn de volgende: bet systeem
biedt de gebruiker of operator een Jiexibele gebruikersinterface. Hierdoor kunnen meerdere
strategieën worden ondersteund. Verder speelt het in op de gedachte dat er geen "gemiddelde
gebruiker" is, maar dat iedere gebruiker een eigen manier van handelen ontwikkelt. Een tweede
voorwaarde voor cen adaptieve interface is dat de operator in de informatie-loop blijft. Hierdoor
kan worden ingespeeld op bet feit dat mensen zo nu en dan fouten maken, maar dat zij
desondanks de controle houden en uiteindelijk ook verantwoordelijk blijven. Derde voorwaarde
is bet verankerd zijn van hulp tijdens de training.

Voor cen degelijk werkend adaptief systeem is een aantal verbeteringen nodig ten opzichte van
de aanpassende systemen: ten eerste zijn er sterke verbetenngen nodig in de schatting van de
toestand van de operator (ook wel "operator state") wat betreft accuratesse, betrouwbaarheid, en
bet aantal indicatoren. Wanneer bier meer over bekend is kan een systeem zich namelijk

aanpassen aan die toestand. Ten tweede moet een beter begrip gekregen worden van de
implicaties van closed-loop interface operaties waardoor effectievere en efficintere adaptieve

strategieen kunnen worden ontwikkeld. Als derde en laatste moeten we ons continu blijven
richten op de mogelijkheden die nieuwe bedienings- en display devices voor de werking van
adaptieve interfaces bieden (Haas & Hettinger, 1999). Deze ontwikkelingen zijn nodig om de
volgende reden: aihoewel het ontwikkelen van adaptieve interfaces een stap vooruit lijkt, zijn er
wel degelijk risico's aan verbonden. Misschien erger dan een systeem dat de toestand van de
operator niet inschat is namelijk een adaptieve interface die de toestand verkeerd inschat (Haas
& Hettinger, 1999). Ecn adaptieve interface kan om die reden enkel goed functioneren wanneer
er op een uiterst betrouwbare wijze een inschatting kan worden gemaakt van de huidige toestand
van de operator.
Vanwege de eerder genoemde problemen en de combinatie met de toegenomen automatisering is
Referentie:
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met name binnen complexe dynamiscbe taken, een groeiende behoefic aan adaptieve

interfaces ontstaan. Ondanks het feit dat de nadruk in onderzoek voornamelijk gelegcn heeft op
de ontwikkeling van aanpassendc systemen is het cerste onderzock naar adaptieve systemen al in
de jaren 70 begonnen (Hoogeboom, 2002). Zoals zo vaak begon dit onderzoek op het militaire
domein.' Dric factoren hebbcn daarna bijgedragen aan het mogelijk maken van een wijder
vcrbreid ondcrzoek naar die adaptieve systemen.
• Dc ecrste factor is gerelateerd aan de (flog) steeds lagere wordende kosten voor geheugen en
rekenkracht van computers. Hierdoor is bet mogelijk meer gegevens die relevant zijn om de
toestand van de operator bij te houden te signaleren.
• Dc tweede factor is bet kleiner en handzamer worden van verschillende mcetapparatuur. Een
goed voorbeeld hiervan is de oogcamera die bevestigd kan worden op de hoekpunten van een
beeldscherm, waarmee de exacte oogpositie van de operator kan worden bepaald tijdens
taakuitvoering. Oogbewegingsmaten kunnen een veel informatie opleveren over de actuele
toestand van de operator. Om goed te kunnen functioneren mag de meetapparatuur hierbij
niet interfereren tijdens de taakuitvoering. In experimentele settings wordt op dit moment

nog vaak gebruik gemaakt van helmen waarmee de oogbewegingen kunnen worden
geregistreerd. Door de toegenomen rekencapacitcit kan op basis van videowaarncmingen
dezelfde informatie los van het lichaam worden afgeleid.

•

Dc derdc factor is de duur waarmee gemeten kan worden. Deze is flunk opgerekt door
efficiënter gebruik van energie en betere batterijen/accu's, waardoor ook sensoren direct aan

bet lichaam (bijv. voor de continue meting van hartslag) tot de mogelijkheden behoren.
Hierdoor is bet mogelijk mensen gedurende bun gehele taakuitvoenng, bijvoorbecld ecn
complete werkdag, te registreren. Duidelijk mag zijn dat een adaptieve interface slecht zou
functioneren wanneer ondertussen continu moet worden gekeken of de meetapparatuur om
de toestand van de gebruiker in kaart te brengen nog wel werkt.

Hierboven is aangegeven dat technologische vooruitgang niet alleen de behoefte aan adaptieve
interfaces heeft doen grocien, maar ook de mogelijkheden dit tot uitvoenng te brengen groter
heeft gcmaakt. Vraag is nu wat er nodig is om een adaptief systeem te ontwerpcn. Hoc zou cen
dcrgelijk design er uit moeten zien? Er zijn een aantal elementen van cruciaal belang:
• Er moet, ten eerste, duidelijkheid zijn over de systeemstatus. Dit betekent dat de
verschillende ontwerpen van de applicaties duidelijk bcpaald moeten worden, dat duidelijk
moet zijn welke taken actief zijn, welke tijdclijk zijn opgeschort en welke op de achtergrond
werken, welke taken nog afgemaakt dienen te worden en welke taakstrategie gevolgd dient te
wordcn, en als laatste welke prionteit er aan de verschillende taken en berichten (aan de
operator) gegeven moet worden.
• Als tweede moet de operator status worden bepaald. Hierin vormt zich een cruciaal verschil

met eerder onderzoek. Daar was bet ontwerp van cen applicatie vaak voornamelijk
applicatie-gericht, maar in bet onderzoek naar adaptief gebruik onderzoek speelt
logischerwijs de operator een veel voornamere rol. Enkele zaken die hierbij van belang lijken
te zijn, zijn de volgende: als eerstc moet duidelijk zijn of de operator aanwezig is en of deze
bezig is. Hoewel dit triviaal lijkt is dit lang niet altijd direct duidelijk. Wanneer iemand in

cen tekstverwerkingsprogramma bijvoorbeeld enkele minuten niet getypt heeft zou dit
kunnen betekenen dat de operator weg is of in ieder geval niet bezig is, maar het is ook
mogelijk dat de persoon de tckst aan het herlezen is, of een andere (papieren) tekst aan bet
lezen is. Het is nu at duidelijk dat voor de constatering van dergelijke toestanden (is de
persoon aanwezig/bezig of niet) de simpele input-kanalcn zoals die vaak bij interactic tussen
He: ging hierby om een onderzoek uit 1974 voor een Air Force Systems command-sponsored project aan de
universiteit van illinois waarbzj gebruik gemaakt werd van Artflciele intelligentie om een cockpit te ontwerpen
(Rouse. 1988)
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en computer gebruikt worden (keyboard, muis) niet voldoende informatie bieden. Als
tweede moet er duidelijkhcid zijn of de persoon, als deze a! aanwezig en bezig is, misschien
overbelast raakt, in hocvcrre deze de aandacht er nog bij heeft en of deze misschien vermocid
raakt. Ook moet gekeken worden welke ervaring de persoon heeft (is hij novice" of expert).
en welke interactiemethoden het best bij die persoon aansluiten. Ecn derde punt is dit
geconstateerd moct kunnen worden of een persoon op zoek is naar (bepaalde) informatie. Als
laatstc, en misschien ook we! het meest complexe, moet in een dergelijke adaptieve interface
gekeken worden of bepaalde emoties, zoals angst, blijdschap of verrassing, te constateren
zijn. Als vierde en Iaatste punt moeten de gebruikersintenties en de context duidelijk zijn.
mens

Er is onderscheid te maken tussen twee verschillende soorten adaptieve systemen. Zij worden
geassocicerd met twee versehillende problemen uit de human factors. Het eerste probleem is hoe

de operator de activitcit van het systeem interpreteert, en de tweede is hoe het systeem de
toestand van de operator interpreteert (Di Nocera e.a., 2003). Naar het eerstc probleem is
uitgebreid onderzock gedaan (zie onder andere Kaber, Riley, Tan & Endsley, 2001), waardoor er
gedetailleerde informatie beschikbaar is over dc manier waarop interfaces moeten wordcn
ontworpen. Het onderzock naar het tweede probleem uit de HCI ontwikkelt zich nog steeds (Di
Nocera, 2003). Alhoewel er dus al een behoorlijk aantal jaren ondcrzock wordt gedaan naar
adaptieve systemen is er relatief weinig aandacht geweest voor het interpreteren van de operatortoestand door het systeem, zodat dit systeem daar op zou kunnen inspelen.
Een systeem dat in staat zou blijken de fysiologische en mentale toestand van de operator goed te

interpreteren zou cen samenwerking kunnen creëren die overkomt als ware bet systeem een
sericuze meedenkende tegenspeler. Duidelijk is ook dat dergelijkc plannen behoorlijk ambiticus
lijken. Vraag is welk onderzock er op dit moment is gedaan naar dergelijk systemen, en welke
kennis hierdoor naar voren is gekomen. Hieronder wordt ingegaan op onderzoeken die uit zijn
gegaan van bovenstaande pnncipes. Centraal idee daarbij is de vraag in hoeverre het mogelijk is
de huidige toestand van de operator door een systeem afte laten leiden.

2.5

EEROER ONDERZOEK

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan waarbij adaptieve automatisering het hoofddoel was.
Ecn van de op deze wijze ontwikkeldc systemen was een systeem van Yamamoto en Isshiki
(1992). Zij probeerden in hun onderzoek de procfpersoon in een constante staat van alertheid te
houden door te kijken naar de spontane huidgelciding. Het afwezig zijn van dit signaal blijkt te

wijzen op niet alert of actief zijn. Wanneer er gedurende drie minuten geen enkel spontaan
huidgeleidingssignaal is geweest, gaat er een alarm af. Het idee hierachtcr is dat er op basis van
de fysiologische meting wordt geconstatcerd dat icmand zich in een niet-alerte toestand bevindt,
op basis waarvan ondersteuning, in dit geval het alarm, wordt aangeboden. In dit ondcrzoek
wordt dus cen fysiologische maat gebruikt om tot toestandsbepaling te komen.
Een vergelijkbaar systeem is ontwikkeld door Pope, Bogart & Bartolome (1995). Zij gebruiktcn
continue EEG-metingen om de mate van betrokkenheid (engagement) op een bepaalde taak te
meten, terwiji er ondertussen meerdere (distractor-)taken tegelijkertijd moesten worden
uitgevoerd. Er waren twee condities: wanneer de EEG-metingen aangaven dat de proefpcrsoon
zijn betrokkcnhcid verloor werd in het ene geval een van de distractor-taken door bet systeem
overgenomen, in hct andere geval moest een geautomatiseerde taak dan juist door de
proefpersoon worden uitgevoerd. Op deze wijze zouden potentiele indices, in dit geval EEG,
geevalueerd kunnen worden voor het gebruik in cen adaptieve omgeving. Van belang is te

constateren dat ook in dit onderzoek psychofysiologische maten als uitgangspunt worden
genomen om de toestand van de operator te kunnen bepalen.
NLR CR-2003-135
Uitgavedatum: maart 2003
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Ecn ander vcrgelijkbaar onderzoek is uitgevoerd door Freeman e.a. (1999). In dit ondcrzoek
werd door middel van verschillende EEG-indices ook de betrokkenheid bij een taak gemeten. Op
basis van bepaalde base-lines werd vervolgens de feedback aangepast, om zo zicht te krijgen op
de effecten hiervan.

In de hierboven beschrevcn onderzoeken zijn psychofysiologische maten gcbruikt om twee
toestanden te kunnen constateren. Daarcntcgen zijn er ook multivariate psychofysiologische
modellen op basis waarvan meerder toestanden zijn ondcrscheiden. In het onderzoek van Varri
e.a. (1992) gcbeurdc dit door middel van meer dan 100 beslissingsregcls.

Cunningham, Scerbo, and Freeman (2000) hebben ondcrzock gedaan naar de relatie tussen
verschillcnde EEG ratio-band indices, met de mate van dagdromcn en "vastgchouden aandacht".

Procfpcrsonen werd gevraagd tijdcns taakuitvoering op cen knop te drukken zodra

zij

dagdroomden. Op deze wijzc kon gekeken worden in hoeverre op basis van de gebruikte indices
cen goede voorspelling te maken is.

3. Het Operator Status Model
In het voorgaande hoofdstuk is de historische en theoretischc achtergrond van het onderzoek
naar adaptivitcit besproken. Naar voren kwam dat er inmiddels in verschillendc onderzoeken
getracht is ecn adaptief systeem te ontwikkelen. Dit is ook het doel van het COMPANIONproject. Dc uitgangspuntcn van dit project en de verschillen met eerder onderzoek zullen
hierondcr besproken worden. Vervolgens zal worden ingegaan op een van de kernpunten van bet
project: het OSM. Na de bespreking van de uitgangspunten van COMPANION zullen de eisen
waaraan het OSM als geheel moet voldoen worden behandeld. In de daarop volgende paragraaf
worden enkele concrete voorstellen, - die later in het experiment gctoetst worden-, uitgebrcid
besproken. Het gaat hier om uitwerkingen van bcpaalde toestanden. In de evaluatie in het
hoofdstuk Discussie wordt vervolgens besproken wat deze voorstellen voor bet OSM als geheel
betekenen.
3.1 COMPANION
In hoofdstuk 2 is een aantal onderzoekcn beschreven waarin adaptieve interfaces centraal staan,

waarbij getracht is uitspraken te doen over de toestand van de operator. Duidelijk is dat bet
onmogelijk is deze uitsprakcn te doen zonder fysiologische maten. Ook is duidelijk geworden
dat er uit onder andere die fysiologische informatie veel kennis te halen is, maar dat de grootste
vraag blijft hoe die gegevens zo geInterpreteerd moeten worden dat zinvolle uitspraken over de
operator gedaan kunnen worden. Ecn ander probleem lijkt te zijn dat er wel modellen gemaakt
worden hoe een dergelijk adaptief systeem in grote lijnen zou moeten functioneren, maar dat
weinigen er in slagen cen daadwerkelijk adaptief systeem te ontwikkelen op basis van on-line
gegevens over de proefpersoon.

Om dit wel te bereiken is er ten eerste een multidisciplinaire benadenng nodig: kennis over
cognitieve modellenng, sensoren, de interpretatie van fysiologische informatie, dynamischc HCI
design en evaluatie, en software, die kennis moet gebundeld worden om tot zinvolle resultaten te
leiden. Daarnaast lijkt bet raadzaam de adaptieve automatisering toe te passen op specifieke
terreinen, zodat de implementatie en de verificatie eenvoudiger kan zijn. Idealiter staan beide, de multidisciplinaire aanpak en de toepassing op specifieke terreinen-, zoveel mogelijk los van

elkaar, zodat er niet voor iedcre taak apart onderzock hoeft te worden gedaan. Dc ç
Referentie:
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aanpak is cen van de uitgangspunten van het COMPANION-project.
COMPANION streeft naar cen meer natuurlijke interactie tussen mens en machine. Dit betekent
onathankelijke

dat de computer interacteert met de gebruiker, en dat de adaptatics van het systeem gcbaseerd
zijn op de gcobserveerde operator-status. Hierbij speelt oogbewegingsinformatie een centrale ro!.
Het idee hierachter is dat een groot dee! van de informatie waarmce een operator tijdens de taak
werkt visucel van aard is. Wanneer er nu zicht te krijgen is op waar wel en waar niet op het
scherm gekeken wordt, kan cen goed beeld verkregen worden van de wijze van taakuitvoering.
Het tweede doe! is afge!eid van het eerste: het interactieve computersysteem moet in staat zijn tot
real-time analyse, interpretatie en verificatie van de fysiologische en de taakuitvoeringsdata. Dc
data die daarvoor worden gebruikt zijn in ieder geval de informatie uit de eye-tracker, en de
taakgerelateerdc informatie van de gebruiker. Ook van enkele fysio!ogische maten is bekend dat
zij zeer bruikbaar kunnen zijn voor toestandbepaling (Byrne & Parasuraman, 1996).
In het huidige ondcrzoek wordt uitgegaan van een model-gebaseerde benadering. Dc logische
cerste stap voor het uiteindelijk adaptief maken van een systeem is dan ook het ontwikke!en van
dat model. Doe! is om een mode! te ontwikkelen waarbinnen de huidige toestand van de operator
binnen een complexe taak kan worden bcpaald en beschreven (Quispel en Hoogeboom, 2002).
Voor een dergelijk mode! zijn drie hoofdbronnen van informatie te scheiden: informatie over de
fysiologische toestand van de operator, informatie over de taak ze!f, en informatie over de
handelingen van de gebruiker (Scerbo, 1999). Om goed zicht te krijgen op de huidige toestand
van de operator moeten deze informatiestromen uiteindelijk geIntegreerd worden tot cen model
van de huidige toestand van de gebruiker. Gestreefd wordt dit mode!, het eerdergenoemde OSM,

zo generiek moge!ijk te maken, zodat het nict enke! toepasbaar

is

in een specifieke

taakomgeving.

In figuur I is het OSM schematisch weergegeven. Het idee hierbij is als volgt: het Operator
Status Mode! (OSM) is een model van de huidige toestand van de gebruiker op basis van zowel
fysiologische als taakinformatie. Het model koppe!t de binnenkomende informatie, en
concludeert op basis daarvan in welke toestand de operator is. Dc operator communiceert (via
een interface) met de verschillende applicaties, maar dus niet rechtstreeks met het OSM. Het
OSM moet dus functioneren als een semi-intelligent bes!issysteem, wat kan afleiden in welke
toestand de operator van moment tot moment is. Wat in het huidige onderzock duidclijk moet
worden is hoc bet OSM zo kan worden gemodel!eerd dat er cen zinvolle koppeling kan worden
gemaakt tussdn de verschillende bronnen van informatie, zodat er een c!assificatiesysteem van
toestanden ontwikke!d wordt. Men zou zich daarbij bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat het
maken van vee! fouten (taakinformatie) en willekeurig scangedrag van de taakomgeving

informatie) kan leiden tot de conclusie dat de operator op dat moment zijn

(fysio!ogische
aandacht er niet bij heeft.
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Figuur I: Middel om tot een adaptieve interface te komen in het COMPANION-project is het

zogenaamde Operator Status Model (OSM), die de huidige toestand van de operator bepaalt op
basis van fi'siologische en taakgerelateerde inform atie
Eerder werd geconstatcerd dat veel onderzoeken op adaptief gebied ofwel blijven hangen in een
vrij algemeen stadium, zonder daadwerkelijk concreet toepasbaar te zijn, ofwel zeer
taakspccifiek zijn. Een probicem van de laatste categoric is dat het dan ontwikkelde adaptieve
systeem misschien we! goed kan werken voor dat specifieke systeem, maar weinig za! bijdragen

bij de toepassing in nieuwc taken. Om die reden is bet van be!ang bet OSM zodanig te
ontwikkelen dat de verzame!de informatie zo gencriek mogelijk toepasbaar zal b!ijken. Op het
eerste gezicht !ijkt dit misschien onverwacht: hoe kun je flu icts over een operator zeggen zonder

iets te zeggen over de taak waarmee dcze werkt? Uiteraard za! er uiteinde!ijk ook niet te
ontkomen zijn aan bepaalde we! taakspecifieke informatie, maar desondanks zal het streven zijn

deze zoveel moge!ijk te beperken. Het idee hierachter is het volgende: hoewel mensen met
a!!er!ei taken kunnen werken zijn er wel dege!ijk uitspraken te doen over cen operator.
Toestanden a!s vermocid zijn, de aandacht er niet meer bijhebben, vastlopen in een taak zijn
betrekkelijk taakonafhanke!ijk te constateren. Het OSM moet dus mm of meer fungeren als ecn
arts die zijn patient bestudeert tijdens taakuitvoering, en die zonder naar de taak ze!f te kijken tot
diagnoses kan komen als: "de operator !ijkt moe te zijn", of "de aandacht van de operator lijkt te
versiappen". Zoa!s een arts, zeker met behu!p van meetinstrumentatie, dit kan zeggen moet dit
ook mogelijk zijn voor een regel gebaseerd model a!s bet OSM. Voorwaarde is wel dat op cen
!ogische en inte!!igente maflier de verschi!lende informatiebronnen gekoppe!d kunnen worden.

3.2

VERWACHTINGEN VAN HET OPERATOR STATUS MODEL

Een eerste vraag die beantwoord dient te worden is wanneer bet OSM gebruikt dient te worden
tijdens de taakuitvoering. Antwoord hierop lijkt eenvoudig: in principe wordt het OSM tijdens de
gehe!e taakuitvoering gebruikt om de toestand van de proefpersoon te detecteren. Wanneer er
zich nu een bepaa!de toestandsverandering voordoet is het idee dat er op basis van regels in het

OSM gereageerd zal worden door bet systeem. Dit reageren is op te vatten in de ruimst
moge!ijke zin: er kan namelijk ook bes!oten tot de actie "fliet reageren". Kern is dat iedere
toestandsverandering a!tijd tot een bes!issing !eidt, waarbij deze beslissing ook het handhaven
van de huidige situatie kan zijn.

Dc taakuitvoering !oopt meesta! gedurende het grootste dee! van de tijd betrekkelijk
probleem!oos. Ondersteuning lijkt om die reden dan ook enke! noodzakelijk tijdens de
Referentie:
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uitzonderlijke situaties. Dc toestanden die besproken zullen worden behandelen dan ook

grotendeels die buitengewone situaties. Om die reden kan de toestand van de operator ook als
"normaa!" of "standaard" worden bcschouwd, tenzij er zich een bijzondere situatie voordoet.
Een andere reden om wanneer de operator aanwezig is in eerste instantie uit te gaan van cen
standaard-toestand is van praktische aard: wanneer er in het OSM standaard a! van een bepaa!dc
toestand wordt uitgegaan is er vanaf het begin een werkend OSM, dat zich langzaam maar zeker
ontwikkelt.

Er is gekozen om in dit onderzoek de nadruk te leggen op toestandsbepaling op de middellange
termijn. Lange termijn-toestandcn, zoals vermocidheid, zullen dus niet bestudeerd worden. Dc
rcden om deze toestanden nict te bestuderen is dat het maar de vraag is in hoeverre vermocidheid
direct effect heeft op de taakgcrelatccrde informatie, aangezien er vaak van pro-actief gedrag

wordt teruggevallen op reactief gedrag. Verder lijkt het onderzoeken van lange termijntoestanden in cen experimentele setting minder praktisch, aangezien het experiment om
dergelijke effecten te meten per detInitie langdurig zal zijn.

Ook korte termijn-tocstandcn zullen niet bestudeerd worden. Voorbeelden van korte termijn
effecten zijn ecn (meestal kortstondig) wegvallcn van de aandacht, een schrikreactie, of het

verkeerd inschatten van ecn bepaalde taaksituatie. Binnen complexe taken zijn er vaak
verschillcndc factoren die een rol spclen, waardoor het lastig is een enkele "losse"
tocstandsverandenng met zekerheid te constateren. Voorkomen moet worden dat iedere
kortstondige afwijking van de "normale" taakuitvoering direct als afwijkend wordt beschouwd.

Verder is het nog maar de vraag of het zinvol is iedere vreemde toestand als systeem
onmiddellijk van een antwoord te voorzien; het even er de aandacht niet bij hebben tijdens een
autorit is lang niet altijd direct fataal, en misschien soms zelfs we! functioned. Veel van deze

situaties worden door de taakuitvoerder zeif gecompenseerd, en behoeven geen directe
ondersteuning.

Het constateren van toestanden op middellange termijn is te beschrijven als het herkennen van
patronen in taakgcdrag. Hierbij kan gedacht worden aan cen bepaalde (cigen) taakstrategie die
cen operator hanteert, maar ook aan bepaalde consequente fouten die een taakuitvoerder (onder
bcpaalde omstandighedcn) maakt. Het huidige onderzoek, gericht op die middellange termijn,
sluit ook direct aan op cen van de doelstellingen van bet COMPANION-project; door patronen
in gedrag te zien kan de eventuele ondersteuning die op dat gedrag wordt aangebodcn op de
persoon zeif worden afgestemd. Ondersteuning wordt dan dus niet direct aangcboden, maar pas
wanneer duidelijk is wat bet patroon in taakgedrag is.
Nu duidelijk is geworden wat voor soort toestanden gedefinieerd zullen worden is de volgende
vraag in welke vorm zij worden gegotcn. Deze toestanden moeten namelijk zo worden opgestcld

dat het voor een (gecomputeriseerd) systeem mogelijk is er uiteindelijk mee te werken.
We!iswaar wordt in bet huidige onderzoek bet ontwcrp van het OSM nog niet geImplementccrd,
maar idealiter wordt het we! zo ontworpen dat hct eenvoudig imp!ementeerbaar is. Gekozen is
voor bet opste!!en van cen set van beslisregels. In zo'n set van regels wordt aangegeven aan
welke voorwaarden een taakuitvoerder en de bijbehorcnde taak moeten voldoen om den bepaa!de
toestand te constateren. Om een eenvoudig voorbeeld2 te geven: je zou a!s rege! kunnen stellen

dat wanneer een automobilist binnen een uur 3 maa! of vaker geen voorrang ver!eent dczc
automobilist de toestand "houdt te weinig rekening met voorrangsregels" krijgt toegewezen.
Het gaat hier om een voorbeeld van een simpele regel om een bepaalde toestand te definieren, waar er in dii geval
enkel gebruik gemaakt wordi van taakinformatie. In het OSM zeif wordt uiteraard ook van Jj'sioIogische informatie
gebruik gemaakt.

NLR CR-2003-135
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Door dit voorbeeld wordt misschicn ook duidelijk dat een enkele voorrangsfout misschien nog

niet zo veel zegt over de taakuitvoering; de meeste automobilisten zullen we! eens een keer geen

voorrang hebben verleend. Wanneer dit echter drie maal binnen het tijdsbestek van cen uur
gebeurt lijkt er sprake van een bepaald patroon: het is geen toeval meer.

Probleem met cen dergelijke toestandsbcschrijving is uiteraard het stellen van cen grens: drie
maal lijkt redclijk arbitrair. Dit soort vragen zullen ook rijzen bij de uitleg, hierna, van de
vcrschil!ende ontwerpen van toestanden voor het OSM. Voor bet nauwkeurig vaststellen van
werkbare grcnzcn mocten die grenzen eerst goed verkend zijn om een bepaalde beslissing goed
te kunnen rcchtvaardigen. Opdracht in bet huidige project is echter ook nict om kant en kiare
(complete) regels aan te !cveren, maar om bet OSM zo te ontwerpen dat het toetsbaar is. Dat
grenzen van dat OSM evcntueel bediscussieerbaar zijn is in dit stadium mindcr van belang: het
gaat er om toestanden te categoriseren in globale termen. Dat (de grenzen van) die categoricen

eventuec! later nog wat verschuivcn is van minder be!ang, omdat dan in ieder geva! is
aangetoond dat toestanden dcfinieerbaar zijn.

OSM:
Per toestand 4 mveaus:
1) Toestandsbesehrijving
2) Subcategorien van de toestandsbeschrijving
3) Gebruikte maten en indices
4) Set van beslissingsregels
Figuur 2. De toestanden binnen het OSM worden beschreven in vier niveaus.

Gekozen is de verschi!lende toestanden in vier verschi!lende niveaus te beschrijvcn (zie figuur
2). Op het eerste niveau wordt een omschrijving (in woorden) van de toestand gegeven, zoa!s
bijvoorbee!d "Operator is gestressed". Op het tweede niveau wordt die bescbrijving
onderverdeeld in de chic soorten informatiestromen, -oogbewegingsinformatie, fysiologische en
taakspecifieke informatie-, zodanig dat maten uit die categoriecn een uitspraak kunnen doen over
de betreffende toestand. Op bet derde niveau wordt per soort informatiestroom bekeken welke
indicatoren (zoa!s bijvoorbeeld hartslag of muisbewegingen) voor de toestandsbeschrijving van
be!ang zijn. In principe is dit dus te zien a!s cen uitgebreidere vorm van niveau twee. Op het
vierde en laatste niveau wordt uitcindelijk de set van bes!issingsregels uitgewerkt. Dit laatste
niveau is bet niveau dat implementecrbaar is.
In de set van rege!s (niveau 4) zullen per toestand (niveau 1) indicatoren (nivcau 3) gekoppeld
worden. Van belang daarbij is hoe de indicatoren gekoppeld moeten worden. Er is gekozen dit in
ecrste instantie nevenschikkend te doen: alle indicatoren krijgen hetzelfdc gewicht mee. Daarbij
wordt er impliciet van uit gegaan dat de betreffende vanabelcn een norma!e verdeling kennen.
ledere waarde is nu om te zetten in een z-score, en die z-scores van de verschi!lende vanabelen
zullen in eerste instantie ongewogen worden opgeteld. Op basis hiervan is dan een conc!usic te

trekkcn over de uitzondcr!ijkheid van de huidige situatic. Op deze wijze !evert dus iederc
variabele cen ge!ij ke bijdragc aan de uitcindelijke toestandsbepaling.

3.3

CONCRETE TOESTANDSDEFINITIES

Hierboven is beschrcven welke voorwaarden en bes!issingen aan de basis van onderstaandc
voorstellen voor toestandsdcfinities bebben gestaan. In dit hoofdstuk worden chic concrete
voorbeelden toegelicht en de gemaakte keuzes vcrantwoord. Deze!fde uitgewerkte voorbee!dcn
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zijn vervolgens in experimentele vorm gctoetst. In bet hoofdstuk Resultaten en met name in het

hoofdstuk Discussie wordt uiteindelijk besproken in hoeverre onderstaande uitgewerkte
voorbeelden hebben voldaan, of zullen moeten worden aangepast. Het eerste uitgewcrktc
voorbeeld behandelt de toestand "Dc operator is mcntaa! uiterst ingespannen" en de tweede is
"Dc operator is de controle verloren". Dc derde toestandsdefinitie behandelt de door de operator
gehanteerde strategic. Dcze definitie is afwijkend van de voorgaande, in die zin dat zij geen
buitengewone toestand van de operator beschrij ft. Ook is er geen sprake van een ongewenste
situatie. Toch is deze toestand meegenomen omdat kcnnis over de gehanteerde strategic
noodzakc!ijk !ijkt in cen adaptieve omgeving.

Ecrdcr was a! gemeld dat uitgegaan wordt van een zogenaamde "standaardtoestand", tenzij ecn
of meer andere toestanden te constateren is (zie figuur 3). In het betreffende schema wordt
gesteld dat enke! de fysieke aanwezigheid van de operator voorwaardc is voor die
standaardtocstand. Om die reden wordt enke! naar fysiologische maten gekeken. Hier is gekozen

voor de hartslagfrequentie: wanneer deze groter dan nut is mag verondersteld worden dat de
operator aanwezig is, en wanneer deze we! nu! is het zeer waarschijnlijk is dat de operator niet
(meer) aanwezig is. Dc twccde voorwaarde is dat geen enkele anderc toestand toegekend kan
worden.
1)

Standaardtaakuitvoerhig"

2)

a) Fyo1osch

3)

a) II.,,ts

4)

Al

H

i

0

EN

AI eeii anderetoestand te constateren
DAN "Standaardtaa1uiitvo-ing'

Figuur 3: De toestand "Standaardtaakuitvoering" isfysiologisch te constateren door te kzjken of
er een hartslagfrequentie groter dan 0 is. In dat geval mag de conclusie getrokken worden dat de
operator aanwezig is.

3.3.1 De operator is uiterst mentaal ingespannen

Bij de meeste taken zijn er periodes waann de operator bet werk eenvoudig kan doen, maar ook
periodes waarin hij zwaardcr mentaa! wordt be!ast. Tijdens die pcriodes moet de operator zich
mentaa! behoor!ijk inspannen om de taakuitvoering ondanks de zwaarte toch tot een goed einde
te brengen. Meesta! zal dit de taakuitvocrder ook !ukken. Toch is bet te verwachten dat juist

tijdcns deze periodes van zware mcnta!e inspanning er zich meer grote problemen in de
taakuitvoering voor zu!!en doen dan tijdens de rustiger periodes. Er zijn verschillende redenen te
bedenken waarom dit zo zou zijn. Ten eerste kan de taak simpe!weg te moeilijk zijn voor de
operator: hct aanbod van te verwerken opdrachten is groter dan de operator aan kan. Een andere
reden is dat een relaticf kleinc fout in een taaksituatie waarbij de operator zich mcntaal moet
inspannen waarschijnlijk snel!er tot een crnstiger fout !eidt dan in rustigcr situatie (bet even niet
opletten van een automobilist is in een drukke verkeerssituatie vee! riskanter dan tijdens een vccl
minder drukke situatie).
NLR CR-2003-135
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COMPANION-project heeft als cinddocl cen model te ontwikkelen dat toestanden van
taakuitvocrders kan vaststellen, om vervolgens op basis daarvan beslissingen tot ondersteuning
te nemen. Te verwachten is, om de hierboven genoemde redenen. dat de ondersteuning tijdens
zware mentale belasting eerder gewenst is dan tijdcns de rustiger periodes. Voorwaarde daarvoor
is logischerwijs die periodes vast te kunnen stellen. Van belang is dat het hier gaat om periodes.
Zoals ook gemeld in de vorige paragraaf is de doelstelling in dit onderzoek vooral te kijken naar
de middellange tcrmijn. Tijdelijk een korte inspanning is daarom ook minder interessant dan cen
Het

periode van inspanning. Gekozen is in dit onderzoek dan ook om periodes van mentale
inspanning te nemen die langer duren dan 60 seconden.

Het is bekend (zie o.a. Byrne & Parasuraman, 1996) dat verschillende fysiologische maten (zie
schema I, niveau 2) een goede indicatie vormen voor de vraag in hoeverre de operator mentaal
ingespannen is. Het is echter moeilijker uit de manier van taakuitvoering te halen of icmand
mcntaal ingespannen is. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat ecn zeer complexe taaksituatie
opgclost dient te worden, en dat de taakuitvoerder probeert een oplossing voor dat probleem te
bedenken. Weliswaar spant hij zich op dat moment mcntaal zwaar in, maar dit heeft (nog) geen
directe uitwerking op de taakuitvoering zeif. Om die reden wordt de toestand "de operator is
uiterst mentaal ingespannen" alleen bepaald op basis van fysiologische indicatoren en
oogbewcgingsindicatoren. Er is gekozen in deze toestand niet mee te nemen dat de operator
bezig is met cen taak. Ook andere factoren, zoals het praten met een collega, kunnen tot een
grote mate van mentale inspanning leiden. Wanneer de toestand aangeroepen wordt binnen een
andere tocstandsdefinitie waarbij het belast zijn door de taakuitvoering wel van belang is zal die
eis in die definitie moeten worden gesteld. Gekozen is dus de toestanden zo beperkt mogelijk te
definiëren, en die dan vervolgens op hoger niveau te koppelen. Uiteindelijk is door die koppeling
dan wel cen relatie aangebracht tussen de verschillende soorten informatic. De bouwstenen
daarvoor echter zijn kleiner en daardoor algemener te gebruiken. In hoofdstuk 7 wordt hier nader
op ingegaan.

Hieronder worden vier fysiologischc indicatoren beschreven waarvan bekend is dat zij een
indicatie voor mentale inspanning vormen (zie figuur 4, niveau 3). Een belangrijke indicator
voor mentale belasting is de hartslagvariabiliteit3. Bekend is dat naarmate iemand zich mentaal

meer inspant de hartslagvariabiliteit afneemt; de hartslag is dan veel constanter dan tijdens
rustiger periodes. Daarnaast is bekend dat de pupilgrootte tijdens grotere mentale inspanning
tocneemt. Derde kenmerk is dat de knipperfrequentie tijdens mentale inspanning afneemt; op

deze wijze mist de operator zo weinig mogelijk informatie. Het laatste kenmerk is de
saccadesnelhcid. Dit is de snelheid van de bewegingen van de ogen van het ene fixatiepunt naar

het volgende fixatiepunt, waarbij een fixatiepunt een punt is waar ruwwcg minstens 100
milliseconden naar gekeken wordt. In het algemeen is bet zo dat wanneer iemand zich mentaal

meer inspant de sneiheid van de oogbeweging toeneemt. Hierdoor neemt de tijd dat niet
gefixeerd wordt, een periode waarvan verwacht wordt dat er weinig informatie wordt verwerkt,
af, hetgeen tijdens grote mentale druk wederom functioned lijkt te zijn.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er vele indices geschikt zijn als indicator voor mentale
belasting: ook bet aantal eyeblinks (Goldstein, Walrath, Stern, & Strock, 1985; Sirevaag, Kramer, deiong, &
Mecklinger, 1988), de pupil diameter (Beatty, 1982; 1986; 1988; Qiyuan, Richer, Wagoner, & Beatty, 1985; Richer
& Beatty, 1985; 1987; Richer, Silverman, & Beatty, 1983), de electrodermale activiteit (Straube et al., 1987; Vossel
& Rossmann, 19l4: Wilson, 1987; Wilson & Graham, 1989) en ERP's (Defayolle, Dinand, & Gentil, 1971; Gomer,
1981; Hancock, Chignell, & Lowenthal, 1985; Reising, 1985; Rouse,1977; Sem-Jacobson, 1981) blijken goede
voorspellers (Uit: Parasuraman et al., 2000).
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1)
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Figuur 4: De toestand "De operator is uiterst mentaal ingespannen"is te constateren door te
kUken naar /vsiologische en oogbewegingsmaten. HRV, pupilgrootte, knipperfrequentie en
saccadesneiheid z/n indicatoren waarmee mentale inspanning kan worden geconstateerd.
Besloten is om in cerste instantie naar alle vier de hierboven gcnoemde indicatorcn te kijken.
Omdat gekeken wordt naar langduriger effecten zat iedere keer de Iaatstc, afgelopen, minuut
vergeteken worden met de baseline voor die indicator, die gemeten is tijdens normale
taakomstandigheden. Aangezien juist tijdens die normale omstandighcden geen reden tot
ondersteuning is, is het geen probleem dat tijdens die meting van de baseline het OSM nog niet
voltedig kan functioneren. Voorwaarde is echter wet dat de baseline-meting betrouwbaar is,
aangczicn de verdere gegevens met die baseline worden vergeleken.

3.3.2 De operator is de controle kwijtgeraakt
Een tweede toestand waar naar gekeken gaat worden is de toestand waarin de operator de

controle over de situatie

is

kwijtgeraakt. Voor het COMPANION-project lijkt dit cen

buitengewoon zinvolle te constateren toestand, aangezien juist de momenten waarop de operator
de controle over de taaksituatie vertiest de momenten zijn waarop er door het systeem dient te
worden ingegrepen.

Onderstaande toestand "Dc operator is de controle verloren" lijkt bij uitstek een toestand die
enkel te constateren is door het koppelen van zowet taakgerelateerde als f'sioIogische
informatie. De toestand tijkt namelijk te bestaan uit twee componenten: ten eerste doet de
operator erg zijn best de situatie tot een goed einde te brengen, maar (ten tweede) blijkt dit niet te
lukken. Dit sluit dus situaties uit waardoor het mistopen van een taaksituatie te wijten is aan
nalatigheid; wanneer een operator in slaap is gevatlen zullen er wel degetijk vele dingen
mislopen, maar een dergelijkc situatie valt moeilijk te zien ats het verliezen van controte van de
operator over de taak. Voorwaarde is dus (zie figuur 5, niveau 2) het mentaat zeer ingespannen
zijn van de operator. Dc tweede voorwaarde is dat de taaksituatie uit de hand loopt. Dit is te
constateren door te kijken naar het aantal fouten dat de operator maakt. Het soort fouten dat
gemaakt wordt is vervolgens taakajhanketijk. Hoewel een van de uitgangspunten van dit project
was om zo weinig mogelijk taakafhankelijke informatie te gebruiken tijkt er hier niet aan te
ontkomen: om een uitspraak te doen welke fouten er gemaakt zijn moet er gekeken worden naar
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soort fouten dat te maken is.
Hieronder is om die reden de toestand beschreven voor de gesimuleerde ATC-taak.

Hierbij zijn er drie soorten fouten te maken: een vliegtuig kan doordat het niet op tijd is
bijgcstuurd het scherm afvliegen, twee vliegtuigen kunnen te dicht bij elkaar komen en
vliegtuigen kunnen met elkaar in botsing komen. Eerder was vermeld dat niet een enkele fout als
"het verliezen van de controle" moet worden bestempeld. Dc bedoeling is juist te kijken naar
situaties waarin de ene fout de volgende weer veroorzaakt, waardoor er een serie van fouten
ontstaat. Het idee hierachter is het volgende: in situaties waarin de operator de taak nog net we!
aan kan kun je zeggen dat de speling die er is minimaal is. Een vergelijkbaar voorbeeld is er bij
filevorming: viak voordat er een file ontstaat kan het verkeer nog net doorstromen, maar door
cen klein foutje (bijvoorbeeld het iets te hard remmen van een auto) loopt de gehele situatie vast.

In een rustiger situatie was diezelfde fout nog op te vangen geweest, maar door gebrek aan
speling is daar geen enkele ruimte meer voor het oplossen van het probleem.
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Figuur 5: De toestand "De operator is de contro!e verloren" is te constateren door een toestand
van uiterste mentale inspanning te koppe!en met het maken van te veelfouten, waarb er in dit
geval specfiek naar het voorkomen van een conflict gekeken wordt.

Wanneer er zich een botsing van twee vliegtuigen voordoet tijdens het experiment ging hier
noodzakelijkerwijs altijd een bepaalde conflicttijd aan vooraf. Echter, andersom kan er zich wel
cen conflict voordoen zonder dat dit tot een botsing leidt. Dc categoric "gebotste vliegtuigen" is
daarom ook een subcatcgone van de categoric "conflict van twee vliegtuigen". Aangezien het
voor cen onderzoekcr van belang is zoveel mogelijk gegevens ter beschikking te hebben lijkt het
kijken naar de categoric "conflict van twee vliegtuigen" dan ook zinvoller dan het kijken naar de
botsingen, simpelwcg omdat die minder voorkomen, en de categoric dus minder informatief is.
Om dezelfde reden wordt er in verkeerskundig onderzoek ook vaak gekeken naar bUnaongclukkcn in plaats van naar echtc ongelukken. Verder is ccn situatie waarbij wel meerdcrc
vliegtuigen verloren gaan door overbelasting, maar er ondertussen geen conflicten zijn in de
praktijk nogal onwaarschijnlijk. Om bovenstaande redenen is dan ook besloten in hct huidige
experiment de tocstand "dc operator verlicst de controle" te beperken tot het tegelijk voorkomen
van ecn mentale ovcrbelasting en een te groot aantal conflicten over een bcpaalde periode.
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3.3.3 De operator volgt een bepaalde strategie

("constraints", Vicente, 1999)
Bij de meeste complexe taken bepalen bepaalde randvoorwaarden
zich mag afspclen. Dit laat echter nog wel
voor een groot deel de ruimte waarbinnen cen taak
dat binnen complexe taken
ruimte voor cen individuele invulling van de operator. Dit maakt
wordt hier verstaan
vaak verschillende taakstrategieën te ondcrscheiden zijn. Onder strategic
initiële toestand omzet in een
"een categorie van cognitieve taakprocedures die een
eindtoestand" (Vicente, 1999).

Om de voorbeelden voor de bepaling van twec strategieën zoals die hieronder beschreven
de hoogte te zijn van de
wordcn te kunnen interpretcren, is het noodzakelijk cnigszins op
In hoofdstuk 4 en
strategieën zoals die in het experiment aan de proefpcrsonen zijn opgedragen.
5 zal hier uitgebreider op worden ingegaan.

gesimuleerde versie van de Air
Er is gekozen om bij het experiment gebruik te maken van cen
genoemd. Bij deze
Traffic Control-taak (ATC-taak), in het Nederlands luchtvcrkeersleiderstaak
sneiheden uit verschillende
is taak is het de bedoeling cen aantal vliegtuigen met verschillende
landingsbaan
(zic figuur 8). Dc
nchtingcn zo veilig en efficient mogelijk te begeleiden naar een
vliegtuigen door middel van de
heift van de procfpersonen hecft als opdracht gekregen de
zogenaamde "rechtstreeksstrategie" te laten vliegen. Dit betekent dat vlicgtuigen die bet scherm
andere heift
binnenkomen zo snel mogelijk richting landingsbaan moeten worden geleid. Dc
bedoeling de vliegtuigen via
moest de zogenaamdc trombone-strategic hanteren. Hierbij is het de
ecn trombonevormig patroon (zie figuur 9) richting de landingsbaan te laten vliegen. Het idec
dat er
hierachter is dat weliswaar cen langere route per vliegtuig dient te worden geviogen, maar
kans
op
het
voorkomen
van
door het gebruik van een grotere ruimte op het scherm een kleinere
botsingen is.

Gezien het feit dat uitcindelijk het dod van het COMPANION-project is cen zo nauwkeurig
mogclijke bcschrijving van de toestand van cen operator te gevcn lijkt zcker de manier waarop
iemand met zijn taak om gaat, zijn strategic dus, een onmisbaar onderdeel van bet OSM. Gczien
de geneneke aard van het OSM moct de gcbruikte strategic in taakonathankelijke parameters
worden beschrevcn in termen zoals efficiency en effectiviteit. Het blijkt echter lastig algemene
verschillende
uitsprakcn te doen over strategieën, zonder op een taak zeif in tc gaan. Waar
strategieëfl binnen cen taak vaak nog enigszins vcrgelijkbaar zijn, is bet mocilijk te generaliseren
over strategieCn van verschillende complexe taken. Derhalve worden de twee verschillcnde
strategieCn binnen de gesimuleerde ATC-taak vnj taakspecifiek beschrcvcn.
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DAN "Operator volgt de rechtstreeksstratie"

Figuur 6: De toestand "De operator volgt de rechtstreekse strategie" is te constateren door te
k:jken naar het aantal muisselecties en de oogfixaties in de beide bovenhoeken.

Om onderschcid te maken tussen beide strategieën zoals die in het experiment zijn opgedragen
lijkt het handig te kijken naar het aantal muisselecties en het aantal fixaties binnen de linker- en

rechtcrbovenhock. Wanneer dit aantal zowel voor het aantal fixaties als voor het aantal
muisselecties klein is mag uitgcgaan worden van een strategic waarbij de vliegtuigen direct naar
het midden zijn gestuurd (zie figuur 7). Wanneer het aantal muisselecties en fixaties in beide
gebieden groot is mag voorzichtig geconcludccrd worden dat de trombonestrategie is gehanteerd
(zic figuur 7).
1)

Operator oIgt de n'ombonetrate2.ie

2)

a) Pafrocn in oogbewegingon

b) Patroon in taakge&dems
3)
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Figuur 7: De toestand "De operator volgt de trombone strategie" wordt geconstareerd door te
kUken naar het aantal muisselecties en oogflxaties in de beide bovenhoeken.
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4. Detesttaak
Het uiteindelijke dod van het COMPANION-project is, zoals eerder genoemd, bet ontwikkelen
en beproeven van een dynamisch en interactief interfacesysteem. Hiervoor is een Operator Status
Model (zoals uitvoerig besproken in hoofdstuk 2) nodig dat uitsprakcn doct over de toestand van
de taakuitvoerder tijdens een complexe dynamische taak.

In het huidige onderzoek is het de bedoeling enkele onderdelen van bet OSM zodanig te

modelleren dat deze in expenmentele setting toetsbaar blijken. Door bet OSM experimented te
toetsen kan vervolgens gekeken worden in hoeverre het voorgestelde model zinvol is. Uit
hoofdstuk 2 kwam a! naar voren dat de behoefte aan een adaptieve interface het grootst is bij
complexe taken. Om die reden zal de bier gebruikte taak dan ook een complexe taak moeten zijn.

Om het OSM te toetsen is het noodzakelijk een complexe taak te kiezen die aan twee

voorwaarden voldoet: ten eerste moet op basis van de gegevens die uit het experiment naar voren
komen cen uitspraak te doen zijn over de relevantie van het tot dan toe ontworpen OSM. Ten
tweede moct rekening gehouden worden met de praktische haalbaarheid van de taak: het lijkt aan
te raden een makkelijk aan te leren taak te prefereren boven den lastig te leren te taak. Het aantal
variabelen waarin de taak is op te delen moet ook binnen bepaalde grenzen blijven, zodat nict
overbodig veel inspanning vereist is om tot (experimentele) resultaten te komen. En een later
stadium is het altijd mogelijk in een vcrgelijkbare ondcrzoeksopzet te kijken of de gevonden
resultaten bij cen taak met meer variabelen repliceerbaar zijn. Aan de andere kant moet de taak
wel zodanig gekozen worden dat de taak complex en dynamisch te noemen is.

Dc taak zal in twee stappen worden uitgelegd: eerst zal kort worden beschreven wat cen ATCtaak in %i'erkel(/kheid inhoudt, en vervolgens zal beschreven worden welke aanpassingen er in de
gesimuleerde versie (zoals die in de expcrimcntele situatie gebruikt is) gemaakt zijn.
4.1 DE AIR TRAFFIC CONTROL-TAAK IN DE WERKELIJKHEID

de afgelopen eeuw is er door een enorme toename van het vliegverkeer een steeds groter
wordende behoefle ontstaan dit verkeer zo goed en efficient mogelijk in goede banen te leiden.
Waar voor de jaren '30 van de vorige eeuw het vliegverkeer nog op het oog gecoOrdincerd werd
e
In

(lees: er werd enkel vertrouwd op het zicht van de piloot), daar is inmiddels, begin 21 eeuw, ecn
situatie ontstaan waarbij bijna het gehele vliegverkeer wordt gccoordineerd door de
luchtverkeersleiders van de afzonderlijke vliegvelden. Hierbij maken zij gebruik van over het

algemeen zeer geavanceerde apparatuur. Op de grotere vliegvelden wordt het luchtruim
"verdeeld" onder meerdere luchtverkeersleiders, waarbij iedere verkeersleider afzonderlijk den
eigen "sector" krijgt toebedeeld. Dc taak voor de luchtverkeersleider is flu bet vliegverkeer in
zijn sector zodanig te coOrdineren dat de verdiste afstand4 gehandhaafd blijft en dat de efficiëntie
van verwerking zo hoog mogelijk is, zodat vliegtuigen zo snel mogelijk kunnen landen en
opstijgen.

Het coordineren betekent dat je door middel van communicatie met de betreffende piloten
aangeeft op welke hoogte en in we!kc nchting bet vliegtuig moet vliegen, en aan moet geven
wanneer het vliegtuig moet landen. Op deze manier kan de taak van de luchtverkeersleider in
twee subtaken worden opgedeeld: ten eerste het opdracht geven tot landen, en ten tweede het
opdracht geven tot het bijsturen van cen vliegtuig. Beide taken gebeuren zoals gezegd door
' AJhankelyk van factoren als type en gewicht van het vliegtuig is er een vaste norm voor de minimale afstand die
tussen twee vliegtuigen aangehouden moet worden.
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middel van mondelinge communicatie.

Het luchtruim is ingedeeld in verschillende sectoren. In het algemeen geldt dat bij grotere
vlicgvelden er een groter aantal sectoren is. Bij de overgang van de ene sector naar de andere is
onderlinge communicatie tussen de Iuchtverkeersleiders die verantwoordelijk zijn voor beide
sectoren nodig. Toename van bet vliegverkeer zorgt in het algemeen dan ook voor opdeling in
cen groter aantal sectoren, waardoor de communicatie onderling een belangrijker onderdeel van
de taak wordt (de Vries, 2001). Het luchtruim in de ATC-taak wordt in dric dimensies gebruikt:
het is dus toegestaan vliegtuigen op verschillcnde hoogtes over elkaar heen te laten vlicgen.

Dc coordinatie van aanvlicgen van de vliegtuigen gebeurt in het algemeen volgens een vast
patroon. Dit patroon wordt gevormd wanneer de eerdergenoemdc trombonestrategie wordt
toegepast. Hierbij vliegen de vliegtuigen niet rechtstreeks maar via een omweg richting de
Iandingsbaan. De voornaamste reden hiervoor is dat wanneer er meer vliegtuigen komen de
ruimte waarovcr deze vliegtuigen verspreid worden groter is, waardoor het veel eenvoudiger is
de verplichtc onderlinge afstand tc handhaven. Verder is er meer ruimte om vliegtuigen die op

dat moment nog niet naar de landingsbaan kunnen een patroon te laten vliegen die de
positionering van te landen vliegtuigen eenvoudiger maakt.

4.2

DE GESIMULEERDE AIR TRAFFIC CONTROL-TAAK

taak zoals hierboven beschreven. Om de
Dc gesimuleerde ATC-taak is uitcraard niet dezelfde

daadwerkclijke luchtverkeersleiderstaak goed te kunnen uitvoeren is cen maandenlange training
nodig. Reden om te kiezen voor cen eenvoudiger taak is echter niet enkel de beperkte duur van
bet huidige experiment. Een andere reden is namelijk dat bij ingcwikkelder taken het nsico
groter is dat we! aanwezige effecten niet naar boven komen, hetgeen uitcraard zoveel mogelijk

vermeden dient te worden. Gezegd zou kunncn worden dat de ATC-taak in pure vorni

waarsehijnlijk te complex is. Om bovenstaande twee redenen moet de gesimuleerde versie dus
cenvoudiger worden opgezet dan de werkelijke ATC-taak. Vraag is hoe deze taak
gesimplificeerd dient te worden. Welke overwegingen spelen een rol bij de te maken keuzes?
Voornaamste overweging is dat de aangeboden gesimuleerde versie een complexe en

dynamische taak moet zijn waarbij toestandsveranderingen goed constateerbaar blijken.

Wanneer aan deze eis voldaan is kan vervolgens gekozen worden voor een taak die zo praktisch
mogclijk experimented op te zetten en te leren is, zodat zo mm mogelijk tijd gaat zitten in het
uitgebreid trainen van de proefpersonen en in de interpretatic achteraf.

Met de gesimuleerde ATC-taak wordt in eerste instantie voornamelijk onderzoek gedaan naar
taakuitvoering van cen persoon. Om die reden is de taak dan ook één sector te beheren, en hoeft
er niet met andere verkeersiciders gecommuniceerd te worden. Verder is de sector waarbinnen
gewerkt wordt een !andingssector. Reden hiervoor is dat de taak bij het landen een stukje
complexer lijkt, aangezien je bij bet bepalen van de volgorde van invliegen rekening dient te
houden met vliegendc en dus bewegende vliegtuigen. Bij opstijgen daarentcgen wordt uitgegaan
van stilstaande vliegtuigen. Gezien het feit dat er in het COMPANION-project expliciet

ondcrzoek wordt gedaan naar complexe taken, lijkt om die reden ecn landingssector te

prefercren. Anders gezegd kan de taak waarbij het de bedoeling is vliegtuigen te landen gezien
worden als een soort trechtcr waarin de vliegtuigen binnenkomen. Hierdoor wordt de taak bij een
groter aanbod voortdurend complexer. In een opstijgtaak is dit veel minder het geval, aangezien
eenmaal opgestegen vliegtuigen nict of nauwelijks gecontroleerd hoeven te worden, en de
opstijgbaan slechts cen maximum aantal vliegtuigcn kan verwerken. Weliswaar geldt ook bij een
landingsbaan dat er ecn maximale verwerkingscapaciteit is, maar die moet bereikt worden met
vliegtuigen die nog in de lucht zijn. Dit maakt de taak in die situatie dan ook een stuk complexer.
NLR CR-2003-135
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Gekozen

is dus voor één Iandingssector. In deze sector komen uit verschillende richtingen

vliegtuigen binnen. Deze vliegtuigen moeten naar de landingsbaan boven aan het midden van hct

beeld worden gestuurd (zie figuur 8). Zoals gezegd wordt er in de werkelijke taak direct
gecommuniceerd met de piloten van de vliegtuigcn door middel van radiocontact. In de huidige
taak is dit gereduceerd tot handmatige sturing van de verschillendc vliegtuigen. In de praktijk
betekent dit dat iedere actie tij dens de taakuitvoering door middel van een muis gebeurt. Reden
voor het niet opnemen van mondelinge communicatie is voornamelijk van praktische aard: het is
erg lastig in een experimentele setting gebruik te maken van geluidsbronnen, aangezicn die
gesproken taal vervolgens correct dient te worden geInterpreteerd. Dit Iaatstc blijkt vooraisnog
technisch niet goed mogclijk te zijn. Een tweede reden om nict voor mondelinge communicatie
te kiczen is dat dit in het algemeen meer tijd kost dan het handmatig besturen van vliegtuigen.
Aangezien bet dod van bet huidige experiment niet is om die communicatie te bcstuderen Iijkt
deze vereenvoudiging voor bet COMPANION-project goed te verantwoorden. Hierbij moeten
twee opmcrkingen worden gcmaakt. Ten eerste zorgt mondelinge communicatie per definitie
voor cen tijdsvertraging tussen opdracht en uitvoering van de opdracht, aangezicn in dit geval de
piloot de opdracht nog dient te verwerken en uit te voeren.

HOG

II

41

ba

Figuur 8: De vliegtuigen komen vanaf twee richtingen, linksonder en rechtsonder, het scherm
binnenvliegen. Ui teindelUk dienen z/ te landen op de landingsbaan boven in het midden.

Deze vertraging is in de gesimuleerde versie niet aanwezig. Een tweede opmerking gaat over het
feit dat bij mondelinge communicatie foutieve interpretatie of bet nict goed doorkomen van de
opdracht nooit valt uit te sluiten. Hierdoor is het mogelijk dat een opdracht weliswaar wordt
gegeven maar niet of onjuist wordt uitgevoerd. Dit levert een extra taak op, namelijk bet checken
of de informatie (juist) is doorgekomen. In de gesimuleerde versie echter wordt iedere opdracht,
mits uitvoerbaar, altijd uitgevoerd.

Dc ATC-taak is in het huidige experiment verder vereenvoudigd door uit te gaan van een vaste
afstand die de vliegtuigen minimaal van elkaar moeten houden. Waar in werkelijkheid rekening
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te worden gehouden met allerlei vliegtuigspecifieke eigenschappen, daar spelen deze
variabelen in het experiment geen rot. Dit zou ook geInterpreteerd kunnen worden als dat er in
dient

bet experiment slechts van een type vliegtuig
vliegtuigspecifieke eigenschappen zij n "weggefilterd".

gebruik

wordt

gemaakt,

waardoor

Bij de uitleg van de ATC-taak werd gesteld dat deze taak een driedimensionate taak is. Bij de
gesimuleerde versic is de taak teruggcbracht tot een tweedimensionale taak: de factor hoogte
speelt niet mee (of anders gezegd: alte vliegtuigen vtiegen op getijke hoogte). De reden om deze

factor niet mec te laten speten is de taak niet onnodig moeilijk te maken. Door cen

tweedimensionale taak aan te bieden is het verder mogelijk alle dimensies op het scherm
zichtbaar te presenteren, terwiji dit bij een driedimensionale taak niet zo is. Dit maakt de taak
waarschijnlijk eenvoudiger te leren, aangezien alle informatie rechtstreeks van het scherm te
halen is, en nict per vliegtuig de hoogte geverifleerd moet worden om een totaalbeetd te krijgcn.

Samengevat zijn er dus drie aanpassingen gedaan ten opzichte van de taak zoals die in

werkelijkheid wordt gebruikt: ten ecrste is er uitgegaan van cen taakuitvoerder die wcrkt binnen
cen op zich zelfstaande sector, zonder te hoeven communiceren met andere taakuitvoerders.
Deze sector is een landingssector. Ten tweede wordt uitgegaan van een vaste minimum afstand
die tussen vliegtuigen aangehouden moet worden, en ten derde speelt de factor vlieghoogte geen
rot. Vraag is flu in hoeverre de nu vereenvoudigde taak nog voldoet aan de vooraf gestetde eis
dat de taak complex moest zijn, en dat toestanden of toestandsvcranderingen te constateren zijn.
Om na te gaan of de taak complex is moet gekeken worden naar wat nu precies een complexe
taak is. Vicente (1999) geeft hiervoor de volgende definitie (zie ook hoofdstuk 2): een complexe
taak is volgens hem cen taak die ten cerste ecn grote speetruimte heeft en ten twcedc dynamisch
(continu veranderend) is. Derde voorwaarde is dat de taak een bcpaalde mate van onzekerheid of
onvoorspelbaarheid voor de taakuitvoerder met zich meebrengt. Dc gesimuleerde ATC-taak
zoats hierboven beschreven heeft cen vrij grote speelruimte. Dc taakuitvoerder mag geheci zeif
bepalen wanneer welk vliegtuig in welke richting wordt gestuurd. Ook het moment waarop een

tand-opdracht wordt gegeven is geheel vrij te bepalen. Hierdoor heeft de taakuitvoerder in

principc cen (bijna) oneindig aantal mogelijkhcden om de taak uit te voeren. Door de bewegende

vliegtuigdn is de taak continu in beweging. Hierbij dient aangetekend te worden dat de

vliegtuigposities om de seconde worden weergegeven, waardoor gezegd zou kunnen worden dat
dit niet glijdend en dus niet continu bewegend is. Door de betrekkelijk kicine veranderingen
echter die er binnen een seconde worden gemaakt is de taak desondanks toch wet dynamisch te
noemen. Wat betreft de onvoorspelbaarheid van de taak, de derde voorwaarde die Vicente geeft,
kan opgemerkt worden dat het voor de taakuitvoerder niet te zeggen is wanneer er waar een
vliegtuig binnen zat komen. Van eenmaal binnengekomen vliegtuigen zijn de posities uiteraard
wet voorspelbaar, maar doordat er voortdurend op verschillende posities en op willekeunge
tijdstippen vliegtuigen blijven binnenkomen is de taak voor de taakuitvoerder nooit helemaal
zeker.

Uit bovenstaande blijkt dat ondanks de aanpassingen die zijn gedaan de gesimuleerde taak nog
steeds een complexe taak genoemd mag worden, en dus nog steeds geschikt is voor het huidige
onderzoek. Enige voorwaarde is nu nog dat de kans zo groot mogelijk gemaakt moet worden dat
de eerder bcschreven toestanden constateerbaar te maken zijn. In hoofdstuk 3 zijn enkele
toestanden beschreven die onderzocht gaan worden. Op het eerste gezicht lijken bcpaalde
gehanteerde strategieën, het verliezen van de controte over een taak, of aan de taak toe te
schrijven overload binnen deze taak haalbaar te zijn. Dit hangt echter vooral af van de manier
waarop bet experiment met deze taak vervolgens zal worden opgezet.
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5. Onderzoeksmethode
In het huidige hoofdstuk zal besproken worden hoc de in hoofdstuk 4 beschreven voorbeeldtaak

gebruikt za! worden binnen het experiment. In cerste instantie zal worden ingegaan op de
cxpcrimentele setting. Hierbij gaat het voorname!ijk om de proefpcrsonen en de plaats van het
experiment. Daarna zal worden ingcgaan op de expenmentele opzet. Daarbij is de centrale vraag
hoe bet experiment is ingedecid. In het derde dee! worden de verschillende gemanipuleerde
factoren besproken. Als vierde worden de gehanteerde indices beschreven. Als laatste worden de
hypothesen die getoetst zijn geformuleerd.
5.1 EXPERIMENTELE SETTING

experiment is uitgcvoerd aan de vakgrocp Expenmentele en Arbeidspsycholgie aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Het experiment kent cen exploratief karakter. Dod is aan te geven
waar in tockomstig onderzoek naar gekeken kan worden om het OSM verder te kunnen
Het

ontwikkelen.

5.1.! Proefpersonen
Aan het experiment hebben 24 proefpersonen deelgenomen. Hiervan zijn 15 van het mannelijke
en 9 van het vrouwelijke gesiacht. A!len zijn op het moment van het experiment tussen de 18 en
de 31 jaar. 22 van de 24 zijn studenten, de overige twee zijn student geweest. Alle procfpersonen
hebben van tevoren aangegeven geen last van klcurenb!indheid te hebben, en alien hadden ten
minste enige ervaring met het omgaan met cen computersysteem.

5.1.2 Indeling experiment
Het experiment is verdee!d in drie de!en.
1.

In het cerste deel krijgen de proefpersonen een korte instructie waann de taak wordt
uitgelegd. Daarna wordt er gcoefend met de taak. Het doe! van deze fase is enkel de
elementaire ondcrde!cn van de taak onder de knic te krijgen. Hierbij gaat het onder andere
om bet kunnen besturen van de vliegtuigen op het scherm. Deze instructie-fase duurt zo'n 20
minuten.

2.

Dc tweede fase is de trainingsfase. In deze fase wordt gedurende 60 minuten door de
proefpcrsonen geoefend met de taak met als doel deze zo goed mogeiijk te beheersen.
Tijdens deze 60 minuten wordt geoefcnd met trials van iedere keer 7 minuten. Aangezien er
individuele verschillen te verwachten zijn wat betreft de beheersing van deze taak wordt het
niveau van de trials gedurende de trainingsfase afgestemd op bet tot dan toe bereiktc niveau
van de proefpersonen. Per trial is een van tevoren gcdefinieerd scenario aangeboden. Hier zal
in de volgende paragraaf nader op in worden gcgaan. Wanneer er van uitgegaan wordt dat

het niveau van de proefpersonen vooruit gaat zal dit niveau gedurende de trainingsfasc
toenemen, maar de sneiheid van stijgen zal per persoon verschiilen. Reden om te kiezen voor

een vaste trainingstijd is een praktische: het !ijkt lastig net zolang te trainen totdat alle

proefpcrsonen hetzelfde niveau hebben. Een nadeel van deze keuze

is

wel dat de

uiteinde!ijke niveaus van de proefpersonen lastiger onder!ing vergelijkbaar zijn.
3.

Dc derde fase tenslotte is de expenmentele fase. Gedurende deze fase worden vier
verschil!ende trials van 12 minuten aangeboden. Dc mociiijkheidsgraad van deze trials wordt
per proefpcrsoon bepaald op basis van bet gedurende de trainingsfase bereikte niveau. De
metingen die uitcindelijk geanalyseerd zul!en worden vinden plaats tijdens deze fase, hoewe!
er ook metingen worden gcdaan tijdens de trainingsfase. Oogbewegingsregistratie vindt om
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praktische redenen alleen plaats gedurende de experimentele fase.

5.1.3 Scenario-niveaus
Om zo veel mogelijk in te kunnen speien op individuele verschillen is er gebruik gemaakt van
scenario's van 10 verschiliendc niveaus. Dc verschillcnde niveaus zijn alien afgeleid van het
scenario voor niveau I. In alle scenario's komen de vliegtuigen willekeung vanaf linksonder of
rechtsonder binnen. De vliegrichting van de viiegtuigen vanaf iinksonder varieert tussen -40 en 0
graden, de nchting van de viiegtuigen vanaf iinksonder varieert tussen de 0 en 40 graden. Dc
vliegtuigen vlicgen dus in beide gevalien niet van de landingsbaan af.

Dc scenario's, die 12 minuten duren, zijn zo opgebouwd dat gedurende de gehele cxpenmenttijd
er voortdurend nieuwe viicgtuigen blijven binnenkomen. Alle scenario's bestaan uit twee fasen:
in de cerste fase komen 25 vliegtuigen het scherm binnen. Deze komen in 15 gevallen vanuit een
verschiiiende nchting vergeleken met het voorgaande viiegtuig binnen, en in 10 gevailen vanuit
dezeifde richting. Aangezicn er binnen bet scherm in de beginfase nog weinig viiegtuigen zijn
gebeurt dit relatief snel. In de tweede fase blijven er vliegtuigen binnenkomen, maar met een icts
groter interval na eikaar, aangezien er verwacht mag worden dat er dan al meer vliegtuigen op
het scherm zijn. Dc verschiilen in niveau tussen de scenario's zijn gebaseerd op drie variabelen:
(1) de gemiddeide intervaitijd tussen de binnenkomende vliegtuigen in de eerstc fase die vanuit
dezelfde richting komen binncnviiegen, (2) de gemiddeide intervaltijd tussen vliegtuigen die in
de eerste fase vanuit een verschillende richting komen binnenvliegen, en (3) de gemiddelde tijd
dat vlicgtuigen in de tweede fase na elkaar komen. Deze drie vanabelen hebben alle drie een
eigen vaste wegingsfactor. leder hoger niveau verschilt in een of meer van de drie variabelen van
het voorgaande niveau. Wanneer deze gewogen worden door middel van de wegingsfactoren is
de som van de gewogen vcrschillen iedere keer dczclfde.

Dc wegingsfactoren in fase 1 worden bcpaaid op basis van het aantal vliegtuigen waarop beide
variabcien in deze fase bctrekking hebben. Aangezien er 10 vliegtuigcn uit dezelfdc richting
komen als hun voorganger (variabele 1), en 15 vliegtuigen uit een vcrschiilendc richting als hun
voorganger (variabele 2), krijgen variabele 1 en variabele 2 de wegingsfactoren 10 en 15 mee.
Dc intervaitijd na de eerstefase, de derde variabele, krijgt een wegingsfactor van 6. Hoewel er

meer dan 6 viicgtuigen zijn in de tweede fase is deze factor lager gekozen omdat deze

vlicgtuigcn pas later in de trial binncnkomcn, en dus ook cen kleinere invloed op de zwaartc van
de taak hebben. Gebruik makend van de hierboven bcschrevcn wegingsfactorcn vcrschilt iedcr
niveau 30 seconden ten opzichte van het voorgaande niveau.
In tabel I is cen schematisch overzicht gegeven van de hier beschreven opbouw.
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Opbouw moeiliikheidsgraad scenario's
Fase 2

Fase I
Niveau:

1

15
15

20,5

14

18

6

24
24

12

18

7

24

10

18

8

21

10

18

9

18

10

18

18

8

18

2
3

4
5

10

De intervaltijd in seconden tussen vliegtuigen ult
een verschillende richting.
I =

22
22
22

1

Niveau

26

19

26
26
24

17

De intervaltijd in seconden tussen vliegtuigen uit
dezelfde richting
2 =

3 = De

intervaltijd in seconden tussen
vliegtuigen in fase 2.

binnen

Tabel I. In de linker kolorn staat het niveau weergegeven. Dat niveau wordt bepaald ten
opzichte van het vorige niveau door te kijken naar de drie genoemde variabelen in de drie
rechter kolommen. Door een vermenigvuldigingsconstante per variabele van respectievel:jk 15,
10 en 6 toe te passen valt af te leiden dat ieder hoger een t:jdswinst heeft van 30 seconden ten
opzichte van het vorige niveau. De waarden op niveau I zn gekozen.
Tijdcns de trainingsfase is begonnen met een eenvoudig scenario (niveau 4), en athankelijk van
het aantal gemaaktc fouten werd na afloop het niveau al dan niet verhoogd. Streven was om
uiteindelijk per persoon cen taak aan te kunnen bieden die die specifieke persoon nog net aan
zou kunnen, maar waarvoor hij we! op de toppen van zijn kunnen zou moeten werken. Op die
manier zou namclijk achteraf een toestand van extreme inspanning constateerbaar zijn. Na afloop
van de vaste trainingsperiode is gekeken welk niveau van taakuitvoering was bereikt, waarbij dat
niveau als maximaal haalbare niveau werd gedefinieerd. Niet uit te sluiten valt natuurlijk dat
tijdens het experiment hierna de taakuitvoering nog steeds vooruitgaat. Om die reden is het

aanbieden van de verschillende conditics (zie hieronder) gerandomiseerd, zodat eventucle
leereffecten over proefpersonen (dus niet binnen proefpersonen) weggefilterd worden.

5.2

GEMANIPULEERDE FACTOREN

zullen de (4) verschillende factoren die in het experiment gemanipuleerd zullen
worden besproken worden. Binnen een proefpersoon wordt de wijze van communicatie en de
Hieronder

aangeleerde strategic niet gewijzigd. Het a! dan niet aangeboden worden van ondersteuning en
de mate van taakbelasting worden vervolgens binnen de proefersonen gevarieerd. Aangezien
deze laatste twee variabelen elk twee mogelijke waardes kenncn (wcl ondersteuning en geen
ondersteuning, een lichte taakbclasting en zware taakbelasting), worden er per persoon 2 x 2 is 4
trials aangeboden.
5.2.! Strategie
Er is gekozen de proefpersonen in twee groepcn in te delen die ieder cen eigen instructic krijgen
wat betreft de te volgen strategic. Dit geldt dan vervolgens gedurende bet gehele experiment.
Vraag is nu of achtcraf verschillen tussen deze twee groepen te constateren zijn. Dc eerste groep

proefpersonen krijgt als opdracht de vliegtuigen zodra ze het scherm binnen komen zo snel
mogelijk richting landingsbaan te dirigeren. Dit lijkt intultief misschien ook de meest voor de
hand liggende strategic: waarom zou je vliegtuigen laten omvlicgen? Zoals in hoofdstuk 4
vermeld wordt deze strategic in dc Iuchtvaart niet toegepast. Daar wordcn vliegtuigen via het
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cerder genoemde trombone-patroon (zie figuur 9) naar de landingsbaan gestuurd:

Figuur 9: In de luchtvaart worden vliegtuigen in het algemeen via een trombonevormig patroon
rich ting landingsbaan gedirigeerd

Dc tweede groep proefpcrsonen is dan ook gevraagd die trombonevormige strategie zoveel
mogclijk te hanteren (zie bijiage IV voor de instructics). Dc verwachting is dat, analoog aan wat

uit de luchtvaart bekend is, bet uitvocren van deze strategie uitcindelijk tot cen hoger
prcstatienivcau en tot minder fouten zal Iciden.

5.2.2 Wijze van communicatie
Er zijn twee manicren van besturing van de vliegtuigen via de zogenaamde directe en via de
indirecte communicatic. Dit blijft per proefpersoon hetzelfde gedurende het experiment. Er zijn
drie verschillende handelingen die in beide communicatievormen te onderscheiden zijn. Ten
cerste kan cen vliegtuig geselecteerd worden. In beide strategieën betekent dit dat er met de muis
geklikt wordt in de buurt van de kop van het vliegtuig. Het vliegtuig krijgt dan cen markering
(groene cirkel bij directe communicatie en cen gevulde 'kop' bij indirecte communicatie). De
overige twee handelingen, richting veranderen en laten landen van vliegtuigen, verschillen in
beide communicatievormen. Bij de directe communicatie is de vliegrichting van een vliegtuig te

veranderen door binnen de groene cirkel te klikken. Het vliegtuig verandert zijn richting
vervolgens door te vliegen in de nchting van het aangeklikte punt ten opzichte van het midden
van de cirkel (zie figuur 10).
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Figuur 10: By de directe communicatie is de vliegrichting te veranderen door ergens binnen de
groene cirkel te klikken.
Referentie:
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Bij de indirecte communicatic vcrschijnt er rechtsmiddcn OP het scherm op een vaste pick ecn

zcifdc cirkei na sciectie van cen vliegtuig. Verandering van richting vindt dan piaats door in die
cirkei op dczclfde wijze als bij de directe communicatie de nchting te veranderen. Dc derde
handeling is het laten landen van cen vliegtuig. Mits cen vliegtuig op cen positie is waarvandaan
geiand mag worden en richting de landingsbaan vlicgt, gebeurt dit bij directe communicatie door
op het balkje "Land A/C" te drukkcn onder aan het gesciecteerde vliegtuig (zie ook figuur ii).
Bij de indirecte communicatie gebeurt dit op dezcifdc wijze, maar dan wederom op de vaste
positic rechtsmidden op bet scherm.

Doci van deze vanatie is de volgende: wanneer in cen later stadium nauwkeuriger gekeken gaat
wordcn naar oogbewegingsmaten zou bet kunnen zijn dat de bier beschreven variatie meer
inzicht geeft in de mogeiijkc interpretatie van die oogbcwegingsmaten. Dit zou dan komen
doordat de taak in de dirccte communicatie volledig dynamiscb is, terwiji er bij de indirecte
communicatie voortdurend cen vast punt is waar naar gekeken moet worden. Het voortdurend
naar cen vast punt kijken zou inzicht kunnen geven bij de interpretatic van saccades, die op deze
wijzc expliciet worden afgedwongen. In het buidige onderzoek wordt bier ecbter verder nict op
ingegaan.

5.2.3 Ondersteuning
Binnen de cognitieve ergonomic in zijn algemeenheid en zeker ook binnen bet COMPANIONproject is onderzoek naar bet nut en eventueci de gevaren van ondersteuning cen belangrijk
tbema. In dit experiment zal bier dan ook naar worden gekeken. Dc ondersteuning die binnen dit

experiment wordt gebruikt sluit aan op het volgende probleem: door grote drukte kan het

voorkomen dat cen vliegtuig nict op tijd wordt bijgestuurd, waardoor het in een rcchte iijn door
blijft vliegen. Wanneer het vlicgtuig de grenzcn van bet becldscherm overschrijdt is het nict
meer bij te sturen, en dus mm of meer ver1oren". Uiteraard is dit niet de bedoeling.
In de vier trials gedurende dc experimentele fase wordt in twec trials ondersteuning voor dit
verliezen van vlicgtuigen geboden (en in de andere twee trials niet). Wanneer een viiegtuig in de
buurt van de buitenste rand van het scherm komt wordt in die ondcrstcuningsfase het scherm in
plaats van wit als gnjs weergegeven, en het betreffende vliegtuig wordt wit omcirkeid (zie figuur
11).

77
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Figuur 11: door middel van een gr(jze achtergrond en een witte cirkel wordt de proefpersoon
erop gewezen dat hij een vliegtuig dreigt te verliezen.

Achtcraf kan gekeken worden naar het effect van de ondersteuning. Er is bekend dat het
aanbicden van ondersteuning niet altijd enkel positieve gevolgen heeft: mensen kunnen zich ook
te veel instellen op die ondersteuning, of deze te veel vcrtrouwen. Dit kan tot nieuwe probicmen

leiden wanneer bet ondersteunende systeem niet optimaai functioneert. Na afloop van het
experiment kan er ook gekeken worden naar eventueie veranderingen in strategic door de
geboden ondersteuning: bet zou kunnen zijn dat operatoren andere risicoafwegingen maken
doordat er ondersteuning is.
NLR CR-2003-135
Referentie:
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5.2.4 Taakbelasting
taakbelasting gevarieerd per persoon. ledere
Als vierde en laatste vanabele wordt de
mocilijke trials.

proefpersoon krijgt gedurende de experimentele fase twee eenvoudige en twee
Dc twee moeilijkere en de twee cenvoudigere verschillen onderling in bet al dan niet aangeboden
heen worden de
worden van de cerder beschreven ondersteuning. Over alle proefpersoflefl
rol meer spelen.
volgordes gevaricerd, zodat achteraf volgorde-effecten over proefpersoncn geen
proefersoon
tijdens de
Dc moeilijkc trials komen overeen met bet moeilijkste scenario dat de

trainingsfasc zo goed als foutloos heeft kunnen uitvoeren. Het eenvoudige scenario

is

de taak wordt
gcdcfinieerd als het scenario van twee niveaus lager. De moeilijkheidsgraad van
gevaricerd om achteraf de mogelijke effecten van mentale belasting te kunnen bepalen. Een
samenvattend overzicht van de gebruikte variabelen en de verschillende fasen in bet experiment
wordt gegeven in figuur 12.

Opzet experiment

Strategiii
rechtstrceksstrategie

çgie 2:
trombone-

stratege

12: Her experiment is op te delen in drie verschillende fasen. Er worden vier
verschillende variabelen gemanipuleerd: de strategie en de wUze van communicatie over
proejpersonen; her a! dan niet aanbi eden van ondersteuning en de taakbelasting binnen
Figuur

proefpersonen.
5.3 GEBRUIKTE INDICES

de fysiologische
In het huidige onderzock wordt gebruik gemaakt van vier categorien indices,

en dc taakgerelateerdc indices, de oogbewegingsmatCfl en de subjectieve maten. Hieronder
zullen de verschillende indices en afgeleide maten binnen elk van deze categoneen besproken
worden. Er zullen meer indices worden meegenomen dan er in de voorstellen voor
tocstandsbeschnjviflgefl in het OSM zijn gcnoemd. Er zijn hiervoor twee redenen: ten eerste
indices,
kunnen hierdoor toestandsdefinities achteraf aangepast of aangevuld worden met andere

en ten tweede biedt het de mogelijk om in later vervolgonderzoek ook andere indices te
gebruiken in nieuwe toestandsdefiflities, zondcr een nicuw experiment te hoeven uitvoeren.

NLR CR-2003-135
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Fysiologische indices
Dc eerste categoric zijn de zogenaamde fvsiologische indices. Hierbij wordt gekeken naar de
!ichamelijk meetbare reactics van de procfpersoon tijdens de taakuitvoering. Alle fysiologische
indices worden gesampled met cen samplefrequentie van 500 Hz.
5.3.1

Ten eerste zal het zogenaamde ElectroOculogram (EOG) worden gemeten. zowel vertikaal als
honzontaal. Hiermee wordt de spanningsverandering door oogbcwegingen gemeten: het oog kan
gemodelleerd worden als ecn dipool. Bewegingen van deze dipool kunnen als verandenngen van
het e!ektrisch veld (dus spanningsveranderingen) gemeten worden. Doe! hiervan is voorname!ijk
om artefacten in dc later te bespreken oogbewegingen beter te kunnen verklaren en te kunnen
corrigeren. Verder biedt het de mogelijkheid de knipperfrequentie af te leiden. Als tweede zal het
Electrocardiogram, het hartslagsignaal, gemeten worden door middel van drie elektrodes,
waarbij er twee op de een-na-onderste rib geplaatst worden, zowel aan de linker- als aan de
rechterkant. Dc zogenaamde common-clektrodc wordt bovenaan het borstbecn geplaatst. Op
basis van dit signaal wordt het inter-beat interval (IBI) bepaa!d. Na artefactcorrectie wordt de
hcartrate (HR) afgclcid van de IBI's. Hiervan wordt vervolgens de hartslagvariabilitcit (HRV)
afgeleid. Van dit signaa! wordt gekeken naar de 0,1 Hz-band. Hiervan is bekend dat zij een
goede maat vormt voor de mentale inspanning (Mulder, 1988). Daarnaast zal de ademha!ing
gemeten worden door middel van een ademhalingsband. Dc ademhaling zal voornamc!ijk
gcbruikt worden om evcntucle artefacten in de hartslagregistratie eenvoudiger te kunnen
detecteren en te classificeren.

5.3.2 Taakgerelateerde indices
Dc tweede categoric van indices wordt gevormd door de taakgerelateerde indices. Dit zijn
indices die een uitspraak doen over hoc de operator met de taak omgaat. Het aantal indices is
behoorlijk groot en in sommige gevallen erg taakspecifiek. De be!angrijkste worden hicronder
beschrcven. Zo worden de exacte muisselectie-posities bijgehouden. Hetze!fde ge!dt voor de
muisclicks; de positie van de muis op het moment dat er cen muistoets wordt ingedrukt. Ook
zullen de posities van de vliegtuigen worden bijgehouden op het moment dat ze gcse!ecteerd
worden.

In het experiment zal voorname!ijk gekeken worden naar het voorkomcn van deze indices binnen
een van tcvorcn gedcfinieerd gebied. Om onderscheid te maken tussen de trombonestrategic en
de rechtstreeksstrategie is er voor gekozen het aanta! muisselecties in de linker- en
rechterbovenhoek te bestuderen, zoa!s ook in hoofdstuk 3 bcschreven. In figuur 13 is in b!auw
geschetst hoe dit voorgedefinicerde gcbieden er uit zien. Er zal dan ook gebruik gemaakt worden
van de hierboven beschrcven taakgerelateerdc maten binnen dezc twee gebieden:
muisselectieposities in de bovenhocken, muisclicks in de bovenhoeken, en vliegtuigposities in de
bovenhocken.

Gedurende de trainingsfase wordt geprobeerd een zo hoog mogclijk niveau van taakuitvocring te
bereiken dat (zo goed als) foutloos kan worden uitgevoerd. Er zijn zoals bekend 10 vcrschi!!cndc

niveaus van taakuitvoering te onderscheiden. In het experiment zal dit bereikte nivcau a!s
taakgcrelateerdc variabele worden gebruikt.

Er is ondersteuning voor het van het scherm vliegen van v!iegtuigen wanneer vliegtuigen binnen
een bcpaa!de afstand van de rand komcn. Een variabele die gebruikt za! gaan worden is dan ook

het aantal vliegtuigen dat binnen het ondersteunde gebied is geweest. Dit geldt echter ook
gedurendc de niet-ondersteunde fase: ook dan wordt het aanta! vliegtuigen in dit gebied
bij gehouden.
NLR CR-2003-135
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Figuur 13: de aantallen vliegtuigen in de hier blauw gekleurde vlakken zullen opgeteld worden
om (achteraJ) te checken welke strategie de operator heefi gebruikt
Naarmate een vliegtuig dichter bij de rand komt is het nsico dat dit vliegtuig van het scherm
vliegt logischcrwijs groter. Gedurcnde de trombonestrategie is het de bedoeling vliegtuigen eerst
naar boven te laten vliegen, en vervolgens te laten keren. Affiankelijk van het genomen risico
scherm. Er is hier
komen er meer of minder vliegtuigen boven ecn horizontale Iijn boven aan het
gekozen deze lijn te kiezen op 90% van de schermhoogte (zie figuur 14). Een taakgerelatecrde
variabele die gebruikt gaat worden om cen uitspraak te doen over het nsico dat een proefpersoon
is dan het aantal vliegtuigen dat boven de 1(jn op 90% van de schermhoogte komt.

Figuur 14: De verwachting is dat proefpersonen die de trombonestrategie hanteren tijdens

ondersteuning geneigd zljn vliegtuigen langer te laten doorvliegen, waardoor ze vaker boven de
getekende lj/n op 90 % van de schermhoogte uitkomen

Ook wordt het vóórkomen van de drie verschillende soorten fouten (een conflict, een botsing en
het van het scherm vliegen van een vliegtuig) opgeslagen. Een afgeleide vanabele hiervan is het
gemiddelde aantal conflicten gedurende de laatste 60 seconden. Deze maat zou een indicatie
kunnen geven over de mate van controle van de operator over de taak.
5.3.3 OogbewegingSmatefl

Dc derde categoric bestaat uit de oogbewegingsmaten. In het experiment wordt gebruik gemaakt
van het zogenaamde ASL 501 High speed-systeem. Dit systeem bestaat uit twee componenten:
Page
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eye-tracker en de head-tracker. Dc eyetracker bepaalt de kijkrichting van de ogen, de headtracker bepaalt de positie van het hoofd. De signalen die dit oplevert zijn gesampled met cen
samplefrequentie van 60 Hz. Door beide signalen te koppelen met de van tevoren gedefinicerde
positie van het bceldscherm kan afgeleid worden waar iemand op dat moment op het scherm
kijkt. Dit afgeleidc signaal is de zogenaamde eve-point of gaze (EPOG), dat ook met 60 Hz
gesampled wordt. Van dit signaal worden vervolgens de fixaties, de fixatieduur, de saccadcduur
en de saccadeafstand afgeleid. Dc verwachting in bet COMPANION-project is dat deze laatste
de

afgelcide indices tezamen een grote bijdrage leveren aan bet inzicht in de wijze van
taakuitvocring.
5.3.4 Subjectieve maten
Tot de vierde categoric horen de subjectieve indices. Hierbij is van belang hoe de operator zeif,

subjectief dus, de taakuitvocring inschat. Deze indices worden in dit experiment meegenomen
om achteraf eventueel aanvullende informatie te geven. Verder kunnen pcrsoonlijke ervanngen
van de proefpersoncn aanleiding geven tot nader onderzoek.
Twee indices zullen gemeten worden: ten eerste wordt na iedere sessie op cen
gestandaardiseerdc schaal, de zogenaamde BSME (Bedford Scale of Mental Effort), aangegeven
hoezeer de procfpersoon zich mcntaal belast heeft gevoeld. Ten tweede wordt aan het cind van

het experiment een kort interview met de proefcrsoon gehouden, waardoor eventuele
problemen of opvallende zaken naar voren kunnen komcn5.
5.4 HYPOTHESEN

was al gemeld dat vooral zal worden ingegaan op middellange termijn-cffecten. Met
name zijn genoemd daarbij strategic en mcntalc belasting. Daarnaast zal, als derde factor,
Eerder

gekeken worden naar de effccten van ondersteuning. Uit bovenstaand schema van de
experimentopzet komen deze drie ook naar voren. Er worden twee verschillende strategien
opgelegd over de verschillende proefpcrsoncn, de taakbelasting wordt gevaricerd binnen
proefpcrsonen, en ook binncn proefpersonen wordt a! dan niet ondersteuning aangeboden. Deze
dric variabelen zijn hieronder uitgcwerkt in hypothesen.

5.4.1 Strategie

onderscheid te maken tussen de trombonestrategie en de rechtstreeksstratcgie zullcn de
aantallcn muisselecties in het voorgedefinicerde gebied (zie figuur 14), -de linker- en de
rechterbovenhoek-, met elkaar vergeleken worden. Dc verwachting is dat er meer muissclccties
in de bovenhocken optrcden gedurcnde dc trombonestrategie. Dc te toctscn hypothese is dan
Om

ook:

Hypothese 1: Op basis van bet aantal muisselectics in de "regions of interest" is er
onderscbeid tussen dc stratcgieën te maken

Ecn andere ondcrzoeksvraag is of er verschil is in het bcreiktc niveau na afloop van de training
tussen de twee strategieen. Dc verwachting is dat beide strategieen even veel tijd kosten om te
beheersen, en dat daarom het gemiddelde bereikte niveau in beide groepen niet verschillend is.
Dc hypothese die gctoetst gaat worden is dan ook:
Ilypothese 2: Het gemiddelde bereikte niveau tijdens de rechtstreeksstratcgie is niet
vcrschillend van bet niveau tijdens de trombonestrategie.

Zie voor het interview-schema by/age III
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5.4.2 Ondersteuning
Het dod van ondersteuning is dat een bepaalde precaire situatie beter is op te lossen met dan

zonder ondersteuning. Om die reden zal gekeken worden of de ondersteuning voor bet van bet
scherm vliegcn van vliegtuigen ook cen lager aantal van het scherm vliegende vliegtuigen tot
gevoig heeft. Het aantal verloren vliegtuigcn in de ondersteunde en de niet-ondersteunde conditie
zullen hiervoor vergeleken worden. Dit komt neer op de volgende hypothese:
Hypothese 3:

Het aantal verloren vliegtuigen is tijdens de ondcrsteuningsfase kleiner
dan tijdcns de niet-ondersteuningsfase

Om ondersteuning voor bet van bet scherm vliegen van vliegtuigen aan te bieden moeten
vliegtuigcn logischerwijs in de buurt van de rand komen. Dc verwachting is dat proefpersonen
die de rechtstreeksstrategie hanteren de vliegtuigen niet of nauwelijks in het gebied laten komen
waarbinnen ondersteuning wordt aangeboden (ook in de niet ondersteunde fase is de
vcrwachting dat dit het geval is). Om die reden zal het aantal vliegtuigen in dit gebied wanneer
in de
de rechtstreeksstratcgie wordt gebruikt vergeleken worden met dit aantal
trombonestrategie. Dc hypothese is dan:
1-lypothese 4:

Het aantal vliegtuigen aan de rand is kleiner bij de rcchtstreeksstrategie
dan bij de trombonestrategie

Het weten dat er ondersteuning wordt aangeboden kan in sommige situaties tot gevoig hebben
dat mensen hun taakuitvoenng aanpassen, bijvoorbeeld door meer risico te nemen. In bet huidige
ondcrzoek zou dat betekenen dat gedurende de ondersteuningsfase de vlicgtuigen gemiddeld
genomen dichter bij de rand komen dan in de niet-ondersteunde conditie. Om die reden zal het
aantal vliegtuigcn boven de lijn op 90% van het scherm vergeleken worden in de wel en in de
niet-ondersteunde conditie. Dc hypothese is dan:
Hypothese 5: Tiidens de ondersteunde conditie is bet aantal vliegtuigen boven de lijn
op 90% van bet scherm groter dan in de niet-ondersteuning conditie

5.4.3 Mentale belasting
Zoals uit de ondcrzocksopzet naar voren is gekomen worden er per persoon twee niveaus van
taakbelasting aangeboden in de experimentele fase in de vorm van cenvoudige trials en mocilijke
tnals. De verwachting is dat de mentale inspanning gedurende de moeilijke trials groter is dan
gedurende de eenvoudige trials. Aangezicn HRV den maat is voor mentale inspanning zal deze
in beide condities, eenvoudige en moeilijk, vergeleken worden. Dc hypothese is:

Hypothese 6:

Dc HRV tijdens de moeiliikere trials, gemiddeld over alle rocfpersoncn.
is lager dan tijdens de makkelijke trials.

In hoofdstuk 3 is de toestand "de operator verliest de controle" beschreven. Daar is gesteld dat er
twee voorwaarden zijn voor die verloren controle: cen grote mentale inspanning, en het maken
van cen (te) grote hoeveelbeid fouten achtereen. Om deze hoeveelheid fouten zichtbaar te maken
is gekozen de taakgerelateerde variabele het gemiddelde aantal conflicten gedurende de

afgelopen 60 seconden af te zetten tegen de tijd. Dc verwachting is dat op deze wijze een
opeenstapeling van conflicten duidelijk te maken is, en te onderscheiden is van een of meer
NLR CR-2003-135
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incidcntele fouten. In hoofdstuk 6 worden enkele illustratics van dergelijke patronen van fouten
getoond, waarna deze in hoofdstuk 7 besproken worden.

5.5 STATISTISCHE ANALYSE
In

het volgende hoofdstuk zullen dc resultaten van de hierboven genoemde hypotheses

besproken worden. Dit zal mede gebeuren aan de hand van statistische analyse. Hieronder zal
per hypothese aangegeven worden welke statistische analysemethode gebruikt zal worden.
Vanwege het grote vcrschil in variatie tussen de vergeleken conditics worden hypothese 1, 2 en 4
getoctst met cen non-paramctrische toets. Gekozen is hier in alic drie de gevallen voor de MannWhitney Test. Voor de ovenge 3 hypothesen zal een parametrische toets, in dit geval de
standaard t-toets, gebruikt worden. In alle gevallen wordt getoetst met een a van 0,05.

6. Resultaten
6.1 STRATEGIE
Het verschil tussen de twee strategieen zal onderzocht worden aan de hand van verschillcn in

aantallen muisselecties in twec voorgedefinicerde gebieden. Daarvóór zullen enkele ovcrzichten
komen van oogbewegingsdata, muisclicks en muissclecties. Deze figuren bestaan uit 3 delen.
I-let middelste dccl van alle drie de plaatjes in de figuren representeert bet bceldscherm. Voor

alle plaatjes gcldt verder dat enkel die momenten in de trial zijn meegenomen waarop een
vliegtuig geselecteerd is. Hierdoor worden namelijk alleen die momenten gebruikt waarop er ook

daadwcrkclijk iets in de taik gebeurt. Het bovenste dccl geeft de oogfixaties weer die er
gedurende de trial op bet scherm zijn geweest wanneer er een vliegtuig werd geselecteerd. Het
tweede (middelstc) plaatje geeft de muisclicks tijdens selectie weer gedurende dezelfde trial, en
bet onderste plaatje toont de positics van de vliegtuigen op het moment van selectie gedurende
diezclfde trial.
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Figuur 15: lie The aJbeeldlngen geven arse varianelen weer gedurende een trial op de
momen ten dat er een vliegtuig wordt geselecteerd. De bovenste aJbeelding toont de oogflxaties,
de middeiste de muisclicks en de onderste de locatie van de geselecteerde vliegtuigen. Hier lyict

duidel(jk de rechtstreeksstrategie te zn gehanteerd, aangezien alle fixaties, muisposities en
selecties zich in twee puntenwolken richting landingsbaan 4/ken te bevinden

Figuur 16: lie due aJbee

igen geven drie variabelen weer geaurenae een trial, op de

momen ten dat er een vliegtuig wordt geselecteerd. De bovenste aJbeelding toont de oogflxaties,

de middeiste de muisclicks en de onderste de muisselecties. Hier 4/kt duideh/k de
trombonestrategie te zijn gehanteerd, aangezien alle Jlxaties, muisposities en muiselecties een
soort vlindervormig patroon opleveren; een patroon dat een sterke overeenkomst heeft met de
verwachte vorm in de trombonestrategie
NLR CR-2003-135
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Figuur 17: i drie aJbeeldzngen geven drie variabelen %t'eer gedurenae een trial, op de
momen ten dat er een vliegtuig wordt geselecteerd. De bovenste aJbeelding toont de oogjIxaties,
de middeiste de muisclicks en de onderste de muisselecties. Hier lUkt de trombonestrategie te
z(jn gehanteerd. De vliegtuigen worden in dit geval relatiefvroeg gedraaid, aangezien er weinig
JIxaties, muisclicks en muisselecties aan de bovenkant van iedere aJbeelding z/n.

Figuur IX. De drie aj ieeldingen geven drie vartabelen weer geaur

een trial, op de

momen ten dat er een vliegtuig wordt geselecteerd. De bovenste aJbeelding toont de oogflxaties,
de middeiste de muisclicks en de onderste de muisselecties. Hier hf/ct de rechtstreeksstrategie te
z:jn gehanteerd, aangezien ahlefixaties, muisposities en muiselecties zich in twee puntenwolken
richting landings baan lijken te bevinden. Echter, er bevinden zich relatief veel fixaties,

muisclicks en muisselecties onder aan het scherm, waardoor de indruk ontstaat dat er een
variant van de rechtstree/csstrategie is gehanteerd. Hierbij zn niet alle vliegtuigen in een rechte
l{/n richting landingsbaan gestuurd, maar zijn er ook vliegtuigen bif binnenkomst richting een
NLR CR-2003-135
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ln in het verlengde van de landingsbaan gestuurd, om pas in de buurt van die lUn "omhoog" te
vliegen richting die landingsbaan.

6.1.1 Oogbewegingscalibratie
Uit de voorgaande figuren Iijkt er op bet oog een sterke overeenkomst te bestaan tussen de

posities van de oogfixatics enerzijds en de muisclicks en de muisselecties aan de andere kant.
Deze overeenstemming is er echter niet in alle gevalleen. Hieronder worden enkele voorbeelden
getoond waarin de overeenstemming minder groot is. Dit maakt de koppeling van beide
informatiebronnen een stuk gecompliceerder. Op de oorzaken en op een mogelijke oplossing
voor dit probleem wordt later ingcgaan.

Figuur 19: be arie qfbeeldingen geven drie variabelen weer gedurende een trial, op de
momen ten dat er een vliegtuig wordt geselecteerd. De bovenste ajbeelding toont de oogflxaties,
de middeiste de muisclicks en de onderste de muisselecties. De overeenkomst tussen defixaties

enerzds en de muisclicks en muisselecties anderzijds la/ct klein. De indruk ontstaat dat de
frcaties z(jn verplaatst en ineengedrukt

NLR CR-2003-135
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Figuur 20.

drie a/bee

gen geven drie variabelen weer geaurenae een trial, op de

momen ten dat er een vliegtuig wordt geselecteerd. De bovenste aJbeelding toont de oogfixaties,
de middeiste de muisclicks en de onderste de muisselecties. De overeenkomst tussen dejIxaties

enerzds en de muisclicks en muisselecties anderzUds lUkt klein. De indruk ontstaat dat de
fixaties z/n verplaatst en ineengedrukt.
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6.1.2 AantaI muisselecties
Hieronder in figuur 21 zijn het gemiddeld aantal muisselecties weergegeven voor de twee
strategieen door middel van de blauwe staafjes. De lengte van de zwarte Iijn daarboven geeft de
bij die groep behorende standaarddcviatie aan. Bij de rechtstreeksstrategie is het gevonden
gemiddelde 0,10 met een standaarddeviatie van 0,31, bij de trombonestrategie is dit 1,11 met een
standaarddeviatie van 2,10. Het Iijkt crop dat de grootte van de standaarddcviatic in bet aantal
muisselecties bij benadering evcnrcdig groter wordt met de waarde van het aantal selecties. Dc
Mann-Whitney Test levert hier ecn p <0.01 (z = 2,7). Er is dan ook een systematisch verschil
tussen beide groepen.

Verschil tussen
opgedragen strategieen wat betreft
m u is se lecties in b o venh oek en
4

3.5
3
D

2.5
2

15
0.5

R echtstreeks

Trom bone

Strategie

Figuur 21: In blauw is het gem iddeld aantal muisselecties afgezet tegen de opgedragen strategie.

Er wordt dus van uitgcgaan dat iedereen de strategic heeft uitgevoerd die ook is opgcdragen. In
de praktijk is echter gebleken dat sommige proefpersonen de neiging hebben af te stappen van de
opgedragen strategic en een andere strategic uit te voeren. Dc verandering van strategic was nict

alleen gedurende de taakuitvocring tc constateren; de betreffende proefpersoncn gaven dit
achteraf in de debriefing ook aan. Het overstappen van de opgedragen trombonestrategie naar de
rechtstrccksstrategie is hierbij vier maal voorgekomen, andersom één maal. Wanneer dit

overstappen wordt meegenomen kunnen de groepen hergedefinicerd worden, waarbij de
uitgevoerde strategic de variabele is die bestudeerd gaat worden. Dc gevonden waarde voor de
rechtstrccksstratcgie is 0,044, met cen standaarddeviatic van 0,20. Bij de trombonestrategic is het
gemiddelde 1,53, met een standaarddeviatie van 2,29. In figuur 22 zijn de resultaten
weergegeven. Dc Mann-Whitney test levert hicr cen p < 0,00 1 (z = 3,55). Zowel op basis van de
eerste test voor de opgedragen strategie als op basis van de test voor de uitgevoerde strategic
mag dus geconcludeerd worden dat cr in beide gevallen een duidclijk systematisch verschil is.

Referentie:
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Verschil tussen uifgevoerde
strategieén wat betreft muisselecties
in bovenhoeken
4
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Figuur 22: In blauw is het gemiddelde aantal muisselecties in de bovenhoeken gebieden

aangegeven voor de strategie die de proefpersonen hebben uitgevoerd. Hierb is uitgegaan van
de opgedragen strategie, gecorrigeerd voor die mensen die van strategie zjn veranderd.
6.1.3 Verschil in niveau

In figuur 23 is de uitgcvocrdc strategic afgczet tegen het gemiddeld bereikte niveau.

Genuddeld bereikt niveau per

sirategie

9
7

f1 C

5

C

3

Ormliegen

Rechtstreeks

Strategic

Figuur 23: In blauw is het gemiddelde bereikte scenarioniveau afgezet tegen de opgedragen
strategie. De te bereiken scenarioniveaus varieerden van 3 tot 10.
Dc schaling van het bercikte niveau loopt van 3 tot 10. Dc reden hiervoor is dat het minimale
niveau dat gedurende de trainingsfasc bereikt kon worden 3 was, om zo ook nog ruimte te
hebben ecn eenvoudiger taakscenario aan te kunnen bieden. Het gemiddelde niveau in de
NLR CR-2003-135
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rechtstreeks-groep is 7.0 met een standaarddeviatie van 1,7. Het bereikte niveau van diegenen
die de trombonestrategic opgcdragen hebben gekregen is gemiddeld 4,8 met een

standaarddeviatie van 2,0. Dc toetsing door middel van cen standaard t-toets levert hier een p <
verschil
0.01 (t = 2,78). Geconcludeerd mag dus worden dat de hypothese die stelde dat er geen
was tussen beide groepen, verworpen moct worden.
6.2 ONDERSTEUNING

6.2. / Auntal verloren vliegtuigen
In figuur 24 is het al dan niet aanbieden van ondersteuning afgezet tegen het gemiddelde aantal
verloren vliegtuigen per trial. Dc zwarte lijnen geven de standaarddeviatie per conditie aan. Dc
hypothese vooraf was dat bet aantal verloren vliegtuigen kleiner is wanneer er ondersteuning
wordt aangeboden. Dc gevonden waardes zijn in de niet ondersteunde conditie 0,127 met een
standaarddeviatie van 0,32, en bij de we! ondersteunde conditie gemiddeld 0,090 met cen
standaarddeviatie van 0.36. Een standaard t-test levert echtcr een p >0.20 op (t=0,75, df =93),
waardoor de hypothese verworpen kan worden. Er is geen aantoonbaar verschil tussen beide
condities.

Effect van ondersteuning op aantal
yen oren vliegtuigen
0.5

0.4.

C.—

j

a

- .!'

0.2
0.1

CD>

0

Niet

Ondereuning
Figuur 24: In blauw is het gemiddelde aantal verloren vliegtuigen weergegeven in de beide
ondersteuningscondities.
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Belang ondersteuning per strategie
In figuur 25 is het aantal vlicgtuigen dat zich gedurende cen trial bij de rand heeft bevonden
afgezet tegen de gebruikte strategic, en dit voor beide strategicën. Opvallend daarbij is het grote
verschil tussen beide strategieën, los van de gebodcn ondersteuning. Dc gevonden waardcs voor
0,55
de rechtstreeksstrategic zijn rcspcctievelijk 1,94 (standaarddcviatie is 5,02) en
(14,3).
Toetsing
bij
de
trombonestrategie
zijn
dit
11,4
(15,0)
en
11,3
(standaarddeviatie 2,83):
door middel van de Man-Whitney Test van dit verschil levert cen p = 0.015 (z2,43).
6.2.2

Ondersteuning vs. Strategie
D)
—
C)

•:'

•

10

Rechtstreeks
—.--Trombone

5

Geen

Wel

Ondersteuning
Figuur 25: Hierboven het aantal vliegtuigen dat in het ondersteunde gebied komt afgezet tegen

de twee ondersteuningscondities, en dat voor beide strategieën, waarb:j de gegevens voor de
rechtstreeksstrategie in donkerblauw en de trombonestrategie in roze 4/n weergegeven.
6.2.3 Effect van ondersteuning op risicogedrag
In figuur 26 is het gemiddelde aantal vliegtuigen boven de 90%-lijn afgezet tegen het al dan niet
aangcboden zijn van ondersteuning. In de hypothese is gesteld dat verwacht wordt dat het aantal
vlicgtuigen boven deze lijn groter zou zijn in de ondersteunde fase. In de niet ondersteunde
conditic is het gcmiddelde aantal 0,650 met standaarddcviatie 1,69, in de wel ondersteunde
condities is dit gemiddeld 0,740 met standaarddeviatic 1,71. Het aantal vliegtuigcn boven de lijn
is dus indcrdaad groter in de ondersteunde fase. Echter, toetsing door middel van de standaard ttest lcvert cen p> 0,2 (t = 0,29, df=93). Dit resultaat is dus zeker niet significant.

NLR CR-2003-135
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Effect van ondersteuning op
risicogedrag
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Figuur 26. Wanneer het scherm in lwee delen is verdeeld door een lijn op 90% van de

schermhoogte kan geke ken worden naar het aan Ia! vliegtuigen dat in het bovenste gebied
terechtkomt in verschi!lende situaties. Hier is dit aantal qigezet tegen de gehanteerde strategie.

6.3

MENTALE BE LASTING

Relatie taaklast en mentale belasting

In figuur 27 is de mentale belasting in de vorm van de 0,1 Hz-component van de HRV afgezet
tegen het moeilijkheidsnivcau. Dc gemiddelde variabiliteit levert in de eenvoudige condities een
waarde van 6,66 met een standaarddeviatie van 5,03, en bij de moeilijke condities gemiddeld een
waarde van 6,98 met standaarddeviatie van 6,71. Verwacht werd dat de HRV in de moeilijke

conditie kleiner zou zijn dan in de eenvoudige conditie. Zonder te toetsen is te zien dat de
hypothese verworpen moet worden, aangezien er een omgekeerd effect zichtbaar is. De HRV is
namclijk gemiddeld genomen groter gedurende de moeilijke conditie. Bij 10 proefpersonen was
de HRV groter tijdcns de cenvoudige conditic, bij 14 personen was dit andersom.

Referentie:
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Figuur 27: Voor alle proefpersonen is gedurende de trainingsfase vastgesteld wat het maximale

niveau was dat diegenefoutloos kon uitvoeren. Dit is gedefinieerd als het moeilijke niveau, en
het makkelUke niveau is daar van afgeleid. Hierboven is de hartslagvariabiliteit (0,1 Hz-band)
bekeken voor beide condities.
6.3.1 Verloren conirole

Dc bedoeling is zichtbaar te maken dat cen procfpersoon cen te groot aantal fouten achtereen
maakt. Dit is, aithans volgens bet voorlopige OSM, een voorwaarde voor de toestand "de
operator verliest de controle". In de figuren hieronder worden enkele trials getoond waarbij
specifiek gekeken wordt naar het optreden van een conflict. Dc x-as in de figuren toont de tijd
gedurende cen trial. Dit komt overeen met 12 minuten. In de y-richting wordt het percentage
conflicten gedurende de voorgaande 60 seconden gegeven. Dc y-as loopt van 0% tot 150 %,
aangezien meerdere conflicten tegelijk kunnen optreden. In figuur 28 a) is cen voorbeeld te zien
waarbij er zich twecmaal een fout voordoet, en niet tegelijkertijd. In figuur 28b) en figuur 28c)
zijn echter opeenstapelingen van fouten te zien

NLR CR-2003-135
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Figuur 28 a), b) en c). Het percentage conflicten in de voorgaande 60 seconden (y-as) is afgezet

tegen de tUd binnen een trial (x-as). De driefiguren representeren ieder een trial. De schaal op
de y-as loopt van 0% tot 150%, de schaal op de x-as van 0 tot 12 minuten. Infiguur a) is te zien
hoe twee "losse" incidenten zich manfesteren wanneer ze uitgezet worden tegen de njd; de
figuren b) en c) geven trials weer waarin er zich na el/war meerdere conflicten voordeden. In
figuur C) zijn er momenten waarin zich in de voorgaande 60 seconden gemiddeld meer dan één
conflict heeft voorgedaan.

7. Discussie
In bet vorige hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd zoals die uit het onderzoek naar voren
zijn gekomen. Deze resultaten kwamen voort uit de in hoofdstuk 5. opgestelde hypothesen. In dit
hoofdstuk zullen drie onderwerpen naar voren komen. Ten eerste zullen de resultaten besproken
worden. Ten tweede zal behandeld worden in hoeverre de taakopzet gevolgen heeft gehad voor
de gevonden resultaten, en ten derde zal bet OSM geva1ueerd worden. Tenslotte zal gekeken
worden hoe eventueel vervolgonderzoek er uit zou moeten zien.
Referentie:
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BESPREKINGVAN DE RESULTATEN

7.1

Onderscheid tussen strategieën
Zoals bekend is in bet experiment opgcdragen de taak of via de rcchtstreeksstrategie of via de
trombonestrategic uit te voeren. De hypothese die getoetst is gaat uit van bepaalde "regions of
interest", op basis waarvan onderscheid te maken zou zijn. Onder een "region of interest" wordt
een voor de taak relevante selectie van het taakgebied verstaan. Wanneer gekeken wordt naar de
plaatjcs van de verschillende trials van de proefpcrsonen lijkt Cr, O het oog, een redclijke
uitspraak te doen over de gevoerde strategic (zic ook de voorbcclden in figuur 17 en figuur 28).
Dc bedocling in het huidige project is echter om te komen tot cen operationalisering van die
vcrschillende strategien, zodat hct systeem zeif tot toestandsbepaling kan komen.
7.1.1

Dc resultaten hebben latcn zien dat op basis van het aantal muisselectics ecn duidelijk verschil te
zien is tussen de twee strategiecondities. Een probleem is nog wet de relatief grote variatie bij de
trombonestrategic. 1-liervoor zijn vcrschillendc redenen aan te geven.
• Dc ecrste reden is al even genoemd in het voorgaande hoofdstuk: sommige proefpersonen

"stappcn spontaan over" van strategic: ondanks het feit dat hun was opgedragen de
trombonestrategie uit te voeren gingen zij over op de rcchtstrccksstratcgic, en soms ook
andersom. Dit levert bet volgende probleem op: proefpersonen worden achteraf anders
gcclassificccrd dan oorspronkelijk de bedocling was, en over proefpersonen verstoren zij de
resultaten. Om die reden Iijkt het verstandig de oorspronkelijk opgedragen strategic los te
laten, en terug te vallen op de tijdens de taakuitvoenng in bet experiment geconstatcerde
•

strategic6. Behalve dit overstappen zijn er echtcr nog andere factoren die cen rot spelen.
Een twecdc factor is het vcrschil in prestaticniveau binnen dezc groep. Het aantal vliegtuigcn

dat binnenkomt ncemt toe naarmatc het prestaticniveau tocncemt, en dus zal bij cen hoger

nivcau ccn groter aantal muisselectics binncn een vaste tijd (in dit gcval een trial) te
vcrwachtcn zijn.

•

Een derde factor tenslotte is bet feit dat er binnen de trombonestrategie subtiele verschillen
tussen personen zijn. Zo is de hoogtc van het bovenstc keerpunt (zic ook figuur 10) nict

vaststaand. Ic zien is dan ook dat pcrsonen nogal vcrschillen in de gcmiddelde hoogte
waarop zij vliegtuigcn latcn keren. Wanneer iemand de vliegtuigcn binnen de
trombonestrategie relaticf laag taat omkcren zullen relatief minder muissetectics (en
oogfixaties) in de gcdefiniecrdc gebicden in de bovenhocken optreden. In vervolgonderzoek
zou gekeken kunnen worden of dc precieze definitie van de gebieden tot ccn verandcring van
de variatic lcidt. Een oplossing zou kunnen zijn de beide vierkanten grotcr tc definicren. Een
probicem is echtcr dat cr hierdoor ook mccr muissclectics van dc rcchtstreeksstrategie binnen
dczc gebieden liggcn, waardoor er weer mocilijker verschil te maken is. In bet huidige

onderzock was echter de nauwkeurige afstelling van grcnzcn nict zozeer cen vereiste:
bedoeling was aantoonbaar tc maken dat vcrschillende tocstanden te scheiden zijn.

Het blijkt dus mogelijk cen scheiding te maken tussen beide strategicën op groepsnivcau. In de

paragraaf "Conclusies met bctrekking tot hct OSM" zat nader ingcgaan wordcn op wat de
resultaten op grocpsniveau betekencn op individueel niveau. Wat strategic betreft moet nog
opgemcrkt dat cr ondanks dezc scheiding wet individucle vananten op dczc stratcgieën tc
ondcrscheidcn zijn. Zojuist is at genocmd dat de hoogte waarop de vliegtuigcn keren in de
tromboncstrategic

in

sommige

gcvatlcn verschilt.

Bij

de

16

procfpcrsoncn

die

de

Deze is bepaald op basis van waarnemingen tydens het experiment en op gegevens uit de debriefing, waarin de
proefpersonen de gehanteerde strategie hebben beschreven.
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rechtstreeksstrategie

hebben gehanteerd zijn er 4 personen die in de mecste gevallen de

vliegtuigen rechtstrccks richting landingsbaan licten vlicgen, maar wanneer het druk was enkeic
vliegtuigen naar de buitenkanten stuurdcn om meer ruimte te creërcn. Hoewel er geen sprake is
van cen trombonevormig patroon zou dit beschouwd kunnen worden als cen soort
tussencategorie tussen beide strategieën.
7.1.2 Verschil in niveau

Dc hypothese vooraf was dat er geen verschil zou zijn tussen de beide strategieën wat betreft het

bereikte niveau na afloop van de training. Sterker nog: uit de luchtvaart is bekend dat de
trombonestrategie tot betere resultaten en minder fouten Ieidt dan de rechtstreeksstrategie. Om

die reden zou zelfs verwacht mogen worden dat de trombonestrategie als makkclijker zou
worden ervaren, en dus gemiddeld genomen tot een hoger niveau zou hebben geleid. Het
tegendeel blijkt cchter bet geval: uit de resultaten blijkt dat de rechtstreeksstrategie eenvoudigcr
te Icren is. Een mogelijkc verkiaring zou kunnen zijn dat de gesimuleerde ATC-taak dusdanig
afwijkt van de werkelijke ATC-taak dat deze taken niet meer vergelijkbaar zijn op het punt van
de te prefereren strategic. Dit zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat er meer handelingen per
vliegtuig nodig zijn om het vliegtuig te laten landen. Hier wordt in de paragraaf "Conclusies met
betrekking tot de taakopzet" nader op ingegaan.

Wanneer de verschillen in beide taken niet het verschil verkiaren zou dit betekenen dat
uiteindelijk ook in de gesimuleerde ATC-taak de trombonestrategie tot betere resultaten (en dus
een hoger niveau van taakuitvoering) zou moeten leiden dan de rechtstreeksstrategie. In dat

geval zullen bier verkiaringen voor moeten worden gezocht. Een voor de hand liggende
verkiaring is bijna beschrijvend van aard: blijkbaar is de trombonestrategie moeilijker te leren.
Uitgaande van leercurves zou gezcgd kunnen worden dat de leercurve van de trombonestrategie
minder steil is (zie figuur 29).

Niveau

• Trombonestrategie
• Rechtstreeksstrategie

--.

!4,8'

-

7,0

eertijd

Figuur 29: Bovenstaande schets zou een verkiaring kunnen z(jn voor hetfeit dat het niveau van
taakuitvoering b experts in de werkelzjke A TC-taak bif de trombonestrategie hoger ligt dan de
rechtstreeksstrategie, terwl in het huidige een omgekeerd effect gevonden is. De verkiaring
houdt in dat het leren van de trombonestrategie moeilzjker is, en pas op lange term ijn zljn
voordeel bewijst. Dezefase is gedurende de trainingstd nog niet bereikt.
Dc vraag is nu waarom deze strategic dan moeilijker aan te Icren is. Wat zou bier cen logische
verkiaring voor kunnen zijn? Ecn van de mogelijke verkiaringen is de volgende: het om laten
vliegen van vliegtuigen is weliswaar op termijn eenvoudiger vanwege een efficiënter gebruik
van de ruimte, maar de strategic zelf is lastiger (aan te leren). Het onderscheid tussen de taak en
de manier van omgaan met die taak is hier dus van belang. Reden hiervoor zou kunnen zijn dat
Referentie:
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trombonestrategie een strategie is die uit meerdere stappen bestaat. Daar waar voor iedcr

vliegtuig in de rechtstreeksstrategie geldt dat bet vliegtuig zo snel mogelijk richting landingsbaan
dient te worden geloodst, daar moeten de vliegtuigen in de trombonestrategie eerst naar boven,
dan keren en dan nogmaals keren om uiteindelijk te kunnen landen. Het klinkt aannemelijk dat
deze extra handelingen ook extra trainingstijd vergen, waarbij bij de opzet van het experiment
geen rekening mee is gehouden. Waar normaalgesproken een vlicgtuig in de

rechtstreeksstrategie met een keer bijsturen in de goede richting vliegt, daar zijn hier in de
trombonestrategie zeker drie handelingen voor nodig.

Verder moet bij de trombonestrategie de aandacht over ecn groter veld verdeeld worden, hetgeen
een grotere aandachtsverdeling ("divided attention"), -het tegelijkcrtijd kunnen uitvocren van
verschillende subtaken-, van de taakuitvoerder vergt. Aangczien de proefpersonen bier niet op
zijn geselecteerd zou hierdoor de trombonestrategie als moeilijker kunnen worden ervaren. Hier

komt nog bij dat er in dit grotere gebied ook meer vliegtuigen vliegen, aangezien er per
vliegtuig en langere route moet worden gevlogen en zij dus langer in het schermgebied blijven.
Waar in de werkelijke ATC-taak bet beschikken over cen goed geometrisch inzicht een absolute
voorwaarde is, is nict bekend in hoeverre de proefpcrsonen hierover beschikken. Het is mogelijk

dat wanneer de proefpersonen geselecteerd zouden zijn op het beschikken over een sterk
geometrisch inzicht bet gevonden resultaat anders zou zijn geweest.
7.1.3 Aantal verloren vliegtuigen

Op basis van de resultaten mag niet geconcludeerd worden dat het aantal vliegtuigen dat van het
scherm vliegt tijdens de condities met ondersteuning kleiner is dan tijdens de condities zonder
ondersteuning. Weliswaar is er een effect, maar dit effect is betrekkelijk klein. Er is een aantal
redenen te geven waarom ook van tevoren verwacht had kunnen worden dat het lastig zou zijn
een effect te vinden.
• Een eerste reden is hct feit dat cen groot dccl van de proefpersonen weinig vliegtuigen bij de

rand laat komen, en dus zeker niet verloren Iaat gaan. Zeker de proefpersonen die de

•

rechtstreeksstrategie hebben gcvolgd zullen zoals uit cerdere resultaten a! bleek nauwelijks
vliegtuigen nabij de randen van het scherm hebben. Logischerwijs zorgt deze relatief lage
frequentie van de situatie waarin ondersteuning zou kunnen worden aangebodcn voor het
lastig aantoonbaar maken van het effect: er is weinig power. In cen volgend onderzock zou
om die reden beter voor een vaker optredend probleem voor ondersteuning kunnen worden
gekozen, waardoor effecten eerder zichtbaar worden.
Een tweede reden is het feit dat uit sommige onderzoeken (zie o.a. Simonet & Wilde, 1997)
bekend is dat mensen wanneer ze ondersteund worden soms geneigd zijn hun risicogedrag
aan te passen. Een redenenng zou dan kunnen zijn dat wanneer er toch huip is, er ook wel
wat meer risico genomen kan worden. Uit verkeerskundig onderzoek is gebleken dat in
sommige situaties veiligheidsbcvorderende maatregelcn Iciden tot onveiliger rijgedrag; de
automobilist houdt de risicofactoren constant en past hiermec de taak aan. Wanneer een
dcrgelijk effect mee zou spelen kan dit het onderzoek naar bet effect van de ondersteuning
bchoorlijk vertroebelcn.

7.2

BELANG VAN ONDERSTEUNING PER STRATEGIE

Het

toetsen van de hypothese dat de vliegtuigen bij de trombonestrategie vakcr in bet te

ondersteunen gebied komen dan de vliegtuigen bij de rechtstreeksstrategie levert cen duidelijk
effect op. Zoals verwacht komen er beduidend meer vliegtuigen in de randgebieden wanneer de
trombonestrategie wordt gehanteerd. Aangetoond is nu dat er in dit geval een verband is tussen
de gevoerde strategic en het optreden van bcpaalde problemen. Wat dit vervolgens betekent voor
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aanbieden van de ondersteuning is niet direct duidelijk. Hiervoor moet namelijk eerst

informatic bekend zijn in welke situaties bet best ondersteund kan worden. Het is namelijk nog
niet gezegd dat ondersteuning bet meest gewenst is tijdens de trombonestrategie omdat er zich

vaker gevaarlijke situaties voordoen. Het is niet ondenkbaar dat juist wanneer een situatie
zeldzaam is er meer behoefte aan ondersteuning is, omdat de operator er dan minder op is
ingespecid (minder ervaring met bet probleem), en de situatie waarschijnlijk ook onverwachter

is. Gedurende de rechtstreeksstrategie lijkt er ook cen lichte trend te zijn, maar deze is bij
toetsing niet significant. Om dit te toetsen zou er bij nader onderzoek een onderstcuningsvorm
gekozen dienen te worden die vaker voorkomt. zodat de conclusie gebaseerd kan worden op een
grotere hoeveelheid data dan in bet huidige onderzoek.
7.3 EFFECT VAN ONDERSTEUNING OP RISICOGEDRAG
Dc vraag is in hoeverre proefpersonen gedurende de taak hun taakgedrag hebben veranderd als

gevoig van het al dan niet aangeboden worden van ondersteuning. Op basis van de huidige
gegevens is bier niet eenvoudig een uitspraak over te doen. Weliswaar blijkt uit de gegevens dat
bet aantal geselecteerde vliegtuigen boven de horizontale lijn in de voor bet wegvliegen van
vliegtuigen ondersteunde trials iets hoger is, maar door de relatief grote onderlinge variatics
tussen proefpersonen is dit verscbil statistisch gezien weinig relevant. Hoogstens kan gesteld
worden dat er misschien een trend waarneembaar is.

Er zijn twee verschillende verkiaringen waarom het van tevoren verwachte effect niet of
nauwclijks waarneembaar lijkt. Dc cerste verklaring is dat het effect uberhaupt niet bestaat, en

dat bet kleine verschil dat uit de data naar voren komt aan toeval te wijten is. Dc tweede
mogelijke verklaring is dat het effect er wel is maar te klein is om uit de data naar voren te
komen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat, zoals uit de voorgaande paragraaf, al bleek
dat de meeste proefpersonen weinig gebruik hebben gemaakt van de ondersteuning. Voor die

mensen is in ieder geval geen strategieverandering te verwachten. Het kijken naar alle
proefpersonen is dan een methode met wederom weinig power, omdat er te veel proefpersonen
bij zijn bij bet verwachte effect sowieso al nict optreedt. Het effect bij de anderen zou wel bed
groot moeten zijn om de groep als geheel, gemiddeld genomen, een significant andere strategie
te hanteren.

In

later onderzoek zou deze hypothese onderzocht kunnen worden door

bovenstaande vraagstelling op individueel niveau te toetsen en te interpreteren.
7.4 RELATIE TAAKLAST EN MENTALE BELASTING

Dc hypothese vooraf was dat de mentale inspanning bij een zwaardere taaklast groter zou zijn,

en dat dit zich zou uitcn in cen gemiddeld lagere hartslagvanabiliteit. Dit blijkt met bet geval. Dc
hartslagvariabiliteit over alle proefj,ersonen gemeten is tijdens de eenvoudiger condities nict
hoger dan tijdens de moeilijker condities. Dit lijkt lastig te verkiaren. Als iemand een moeilijker
taak moet uitvoercn kost dit toch logischerwijs meer mentale inspanning? Dit hoeft echter niet
bet geval te zijn. Hiervoor zijn twee mogelijke verkiaringen. Dc eerste is dat ook in de moeilijke

taak relatief weinig inspanning gevergd

is.

Hierdoor konden zowel de moeilijke als de

eenvoudige taak met relatief weinig inspanning worden uitgevoerd, en is weinig verschil in HRV

te verwachten. Te verwachten is dan dat er weinig verschil is wat betreft de HRV met de
rustcondities. Dit verschil is er echter wel degelijk: de HRV is tijdens rust beduidend hoger dan
tijdens de taak. Hierdoor lijkt de tweede verklaring aannemelijker.
Dc tweede verkiaring gaat er van uit dat de mentale inspanning in beide gevallen even groot is.
Bekend is bet verschijnsel dat mensen zich in sommige gevallen tijdens een experimentele taak,
zeker wanneer deze kortdurend is, maximaal inspannen om zo een zo goed mogelijk resultaat te
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ongeacht de moeilijkheid van de taak (Mulder & Mulder, 1987). Hierdoor is die
mentale inspanning onafhanke4jk van het moeilijkhcidsnivcau: ook bij een cenvoudige taak
probeert de operator het uiterste emit te halen. In de praktijk kan dit betekenen dat er tijdens de
cenvoudiger trials meer ruimtc is om de efficiëntie te verhogen, tcrwijl het beheersbaar houden
van de taak tijdens de mocilijkere trials meer aandacht vraagt. In beide gevallen wordt er echter
dczclfdc inspanning gegeven, waardoor de hartslagvariantie ook vcrgelijkbaar is. Mogclijk is
berciken,

bovenstaande redenering ook cen verkiaring voor bet uitblijven van een verschil in
hartslagvariabiliteit tussen beide condities.

Om deze conclusie hard te maken moet er echter nog wel nader onderzock gedaan worden naar
de precieze hartslagpatronen, met name ook binnen proefpersonen. Wanneer de variabiliteit ook
binnen de proefpersonen en gedurende de verschillende taken mm of meer constant is zou de

redenenng gerechtvaardigd zijn. Dit vereist echter nog nader onderzoek naar de precieze
gegevens, en zal niet plaatsvinden binnen het huidige onderzock. Het is overigens van belang te
constateren dat er wel zeer duidelijke verschillen optreden wanneer de HRV van de rustperiodes
vergeleken wordt met de periode waarin er taakuitvoering plaatsvond. De HRV is gedurende de
mstperiodes beduidend groter.

7.5 VERLOREN CONTROLE
In

de resultaten is aan de hand van enkele voorbeelden ecn onderscheid gemaakt tussen het

incidenteel voorkomen van bepaalde fouten (in dit geval het voorkomen van een conflict). Twee
uiterste situaties worden getoond (zie figuren 29a), en 29b) en c)), waarbij er in het ene geval
nauwelijks fouten voorkomen en in de andere twee gevallen er een opeenstapeling plaatsheeft.
Duidelijk is dat in icder geval in die Iaatste twee gevallen een vorm van ondersteuning gewenst

zou zijn. Het hoe en wanneer aanbieden van ondersteuning valt buiten de opdracht van bet
huidige onderzoek. Van belang is slechts of een situatie van verloren controle te constateren is.
Om daar een uitspraak over te doen moet vastgesteld worden wat precies onder verloren controle
wordt verstaan. In deze context wordt er simpeiweg onder verstaan dat de fouten die gemaakt
worden nict meer incidenteel te noemen zijn. Het onderscheid tussen incidenteel en structured
lijkt cen glijdende schaal: in het midden van die schaal is bet lastig categoriseren. Zoals a! eerder
gezegd is echter geen dod van bet huidige onderzoek om duidclijke grenzen aan te geven, maar
meer om bepaalde verschillen zichtbaar te knjgen (in dit geval bet verschil tussen incidentele en
structurele fouten).
Hierboven is aangegcven dat bet achterafdus vast te stellen blijkt dat ecn taaksituatie uit de hand

is gelopen. Het is echter de bedoeling dergelijke situaties te voorkomen en dus vooraf te
constateren. Dit vergt een volledig andere aanpak. Het is uitcraard noodzakelijk om als
ondersteunend systeem bij te houden of iemand uberhaupt fouten maakt, maar wanneer er dan
ook daadwerkelijk fouten worden gemaakt is het eigenlijk a! te laat. Een van de belangrijke
kempunten in het vervolgonderzoek binnen het COMPANION-project wordt dan ook te kijken
op welke wijze het mislopen van een taaksituatie te voorspellen is. Hierbij zal waarschijnlijk bet
bestuderen van oogbewegingcn een nog centralere rol innemen.

7.6

CONCLUSIES MET BETREKKING TOT DE TAAKOPZET

Bij de opzet van het experiment zijn verschillende aannames gedaan. Deze aannames kunnen,

onbedoeld, invloed hebben gehad op de resultaten van bet experiment, waardoor de interpretatie

van de resultaten bemoeilijkt wordt. In de nu volgende paragraaf zal van twee aannames
besproken worden in hoeverre zij bet experiment zouden kunnen hebben beInvloed.
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Verschll tussen de testtaak en de werkelijke taak
Ten eerste is de taak aangepast ten opzichte van de ATC-taak zoals die in wcrkelijkheid gebruikt
wordt. Deze aanpassingen zijn veelal uit praktisch oogpunt gemaakt. De vraag is nu in hoeverre
dit invloed heeft gehad. Een eis van tevoren was dat de taak een complexe taak zou moeten zijn.
Zoals cerder (hoofdstuk 4) aangetoond voldoet de gesimuleerde ATC-taak aan de kenmerken
van cen complexe taak. Om die reden kan geconstatcerd worden dat de taak zoals die is gebruikt
7.6.1

aan een belangrijke voorwaarde heeft voldaan. Aan de andere kant zijn er bepaalde
taakmanipulaties tijdens het experiment gedaan die gebaseerd waren op kennis over de
werkelijke ATC-taak. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is de manipulatie wat betreft de
twee strategien. Van de trombonestrategie is bekend dat deze in de werkel{/ke ATC-taak wordt
gebruikt en als zinvol wordt beschouwd, maar de vraag is of ditzelfde geldt in de gesimuleerde
versie.

Uit de resultaten is, zoals eerder beschreven, naar voren gekomen dat de trombonestrategie na
afloop van de training gemiddeld genomen op een minder hoog niveau werd beheerst dan de
rechtstreeksstrategie. Dit zou te maken kunnen hebben met de aanpassingen zoals die aan de
werkelijke ATC-taak zijn gedaan. Dit zou dan betekenen dat wanneer de werkelijke ATC-taak
gebruikt zou zijn dit effect na dezelfde trainingstijd nict opgetreden zou zijn. Hoewel dit nict is
aangetoond lijkt dit niet erg waarschijnlijk. Zoals eerder aangegeven Iigt het meer voor de hand
de oorzaak te zoeken in het feit dat er gebruik werd gemaakt van onervaren proefersonen, die
ecn relatief korte training hebben gehad. Dc aanname dat deze duur voldoende zou zijn om de
onervaren procfpersonen de taak voidoende te leren beheersen wordt hierna behandeld. Dc
voorlopige conclusie is echter dat er geen reden is om aan te nemen dat de diverse aanpassingen
ten opzichte van de werkelijke ATC-taak cen beslissende invloed in het huidige experiment
hebben gehad.

7.6.2 Onervaren proefpersonen en trainingsduur
Een tweede aanname heefi te maken met de duur van de training, in combinatie met de keuze
van de proefpersonen. Uiteindelijk is het namelijk de bedoeling een uitspraak te doen over
taakuitvoering van operatoren die de taak in redelijke mate beheersen. De aanname die gemaakt
is, is dat onervaren proefpcrsonen, - geen van alien had enige ervaring met de gesimuleerde
ATC-taak -, na afloop van de (vaste) trainingstijd bcschouwd kunnen worden ais personen die de
taak in redelijke mate beheersen. Dc vraag is echter of dit bet geval is.

Uit het experiment bleek dat een zo goed als foutloze taakuitvoering voor sommige
proefpersonen nog behooriijk problematisch was. Weiiswaar was het uiteindelijk voor iedere
proefersoon mogeiijk na afloop van de trainingsfase op zijn niveau de taak redelijk uit te
voeren, maar het aantal fouten tijdens de experimentele fase was groter dan verwacht. Een
mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat door de reiatief korte training het aantal "onnodige
fouten" nog behoorlijk groot was. Dit aantal zou waarschijnlijk door langduriger training
langzamerhand lager zijn geworden. Dit verklaart een dccl van de fouten. Echter, in bet huidige
experiment lijkt bet regelmatig te zijn voorgekomen dat bet maken van een fout bet maken van
een volgende fout tot gevolg heeft. Zeker gedurende de moeilijke conditie was het de bedoeling
dat de proefpersoon de taak net aan zou kunnen. Het maken van een fout kan nu net dit wankele
evenwicht doen omslaan. Ook dit opeenstapelen van fouten verklaart een dccl van de fouten. Er
is echter nog een derde categorie fouten, die niet direct is toe te schnjven aan een te korte
trainingstijd.
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Wanneer de gcmaaktc fouten nader bestudeerd worden is er namelijk bij sommige proefpcrsonen

een opvallend kenmerk. Ondanks nadrukkelijke instructie maken zij doelbewust bepaaldc fouten

om zo, paradoxaal genoeg, een eenvoudiger taakuitvoering te hebben7. Ecn af en toe
voorkomend voorbeeld hiervan was het bewust niet voorkomen van cen naderende botsing, om
zo in het vervoig meer ruimte op het scherm te hebben; er zijn immers twee vliegtuigen minder.
Ecn nog duidelijker voorbeeld beheist het toestaan van conflicten. Waar dit in de werkelijke
ATC-taak een absoluut taboc is, daar kiezen sommige proefpersonen ervoor de vliegtuigen te

dicht achterelkaar te latcn vliegen, om zo die vliegtuigcn zo snel mogelijk te kunnen laten
landen. Ook wanneer twee vliegtuigen vanuit twee verschillende richtingen op dc landingsbaan
kwamen aanvliegen kwam het veelvuldig voor dat deze te dicht na eikaar landden, waardoor er
een conflict maar geen botsing ontstond (zie ook figuur 30). Zeker wanneer de vliegtuigen mm
of mecr in dezelfde richting vliegen 1:jkt dit, voor die proefpersonen aithans, een zinvolle

strategic: de kans op het botsen is betrekkelijk gering, aangezien de vliegtuigen allemaal
dezelfdc snelheid hebben en er kan worden ingeschat wanneer de vliegtuigcn zullen landen.
—

, alt — — 'I

S
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Figuur 30: Het is gedurende het experiment verschillende keren voorgekomen dat proefjersonen, zoals dit
voorbeeld weergeeft, de vliegtuigen bewust te dicht bij elkaar lieten vliegen, om zo de vliegtuigen sneller te kunnen
verwerken

Waar de aanname dus van tevoren was dat proefersonen te alien tijde fouten zouden proberen te
voorkomen bleek dit in de praktijk vaak niet het geval. In plaats daarvan werden eigen risico-

inschattingen gemaakt, die niet overeenkomen met de van tevoren gegeven taakopdracht.
Hierdoor beheersen zij weliswaar een taak die voldoet aan eigen regels, maar niet de taak zoals
die bedoeld was. Wanneer bij later onderzoek dezeifde taak gebruikt gaat worden zal hier meer
aandacht aan moeten worden besteed. De ernst van een bijna-botsing wordt dus voliedig anders

ingeschat tijdens de experimentele situatie dan in de werkelijkheid. Blijkbaar is bet niet
voldoende bet naleven van bepaaide regels door middel van instructie en een
waarschuwingssignaai (de vliegtuigen in conflict worden rood) af te dwingen; gedurende de taak

zal foutloos taakgedrag beloond moeten worden en (vooral) taakgedrag waarbij fouten gcmaakt
moeten worden gestraft. Een mogelijke oplossing hiervoor is bet instelien van een
puntensysteem, waarbij het aantrekkelijker wordt fouten te vermij den. Een conflict zou in een
defouten doelbewust worden gemaakt is achteraf naar voren gekomen in de debriefings
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dergelijk puntensysteem bijvoorbeeld een stevige puntenaftrek tot gevoig hebben, en het
vóórkomcn van cen botsing zou de proefpersoon weer op nut punten laten uitkomen. Op deze
wijze zouden de verschillcn in risico inschatting tussen de simulatie en de wcrkctijke taaksituatie
verkicind kunnen worden.
Dc verschillende oorzaken hierboven beschrijven een situatie waarbij in ieder gevat niet in alle
gevalten de aanname ktopt dat na de training de taak zoals die is voorgeschreven voldoende
beheerst zou zijn. Een tangere trainingstijd zou hiervoor deels een optossing kunnen bieden,
hoewet zou moeten worden onderzocht wetke trainingstijd wet voldoende zou zijn.

7.7 CONCLUSIES MET BETREKKING TOT HET OSM
Het oorspronketijke doet van het huidige project was bet ontwikkelen van een toetsbaar OSM. In
bet experiment zijn verschillcndc onderdeten van bet ontwerp onderzocht.

Het is lastig in dit stadium at definitieve uitspraken over de bruikbaarhcid van bet OSM ats
gebeel te doen. Hiervoor zat eerst meer en specifieker onderzoek nodig zijn. Wet zijn er enkele
voorlopige conctusies te trekken over enkele aspectdn van bet modet.
7.7.! Indeling

eerste conctusie heeft betrekking op de onderverdeling van de verschitlendc toestanden.
Eerdcr (zic figuur 2) was aangegeven dat deze worden opgebouwd in vier niveaus. Het eerste
niveau is hierbij de tocstandsbeschrijving en bet tweede niveau is de onderverdeling van de
Een

toestand. Zoats aangcgeven is bet op dit tweede nivcau mogetijk andere toestanden ats
voorwaarde voor de huidige toestand te stelten. Toestanden fungeren hierdoor als "bouwstencn"
voor andere toestanden. Door middel van deze losse bouwstenen is het mogelijk Iangzaam maar

zeker complexere toestanden te implementeren. Door iedere keer de functionalitcit van de
vcrschiltende bouwstcncn te toetsen kan op deze wijze cenvoudiger cen complexe toestand
worden getoctst. Deze stap lijkt dan ook te zorgen voor een vergrote flexibiliteit van bet model.

Zeker in bet huidige onderzock, waann bet nog niet mogetijk bleek een koppeting van
verschiltende indices uitvoerig te toetsen, bteek deze indeting praktiscb. In dit onderzoek zijn
hierdoor verschiltcnde bouwstcnen onderzocht, bouwstenen die in cen votgend onderzoek
gekoppeld zouden kunnen worden.
7.7.2 Normaal verdeelde variabelen en weging

In hoofdstuk 4 is gesteld dat de aanname is gemaakt dat de variabeten die gebruikt worden in de
uitgewerkte voorbeelden van toestandsbeschrijvingen normaat verdeeld zijn. Deze aanname is
cchter niet getoetst. Een voordeel van normaalverdeetde variabelen is in het algemeen dat het
retatief cenvoudig is de uitzonderlijkheid van het voorkomen van cen bepaatde gevonden waarde
te kwantificeren. Dit gebeurt in het algemeen door middel van z-scores. Wanneer btijkt dat dit in
bepaalde gevatten niet het gevat is zal getracht moeten worden door middel van transformaties
atsnog cen normale vcrdcling te benaderen. Vervolgens is gesteld dat de maten voor die

uitzondcrtijkheid van de situatie, in dit gevat de z-scores van de in de toestandsdefinities
voorkomende variabelen, ongewogen zulten worden opgeteld. Dc reden dat hiervoor gekozen is
is cen praktische: bet maken van ecn keuzc voor cen specifieke weging is hiermee naar voren
geschoven. Uitcindetijk zal die keuze wet gcmaakt dienen tc worden.
7.7.3 Indices

In het OSM worden verschillende indices gebruikt. Dric hiervan zutlen hicronder besproken
worden. Ats cerste zullen de oogbewegingsmaten besproken worden. Eerdcr is gesteld dat die
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bet COMPANION-project. Dc belangrijkstc redcn
hiervoor is dat op deze wijze inzichtelijk kan worden gemaakt of cen operator bcpaalde
informatie heeft opgemcrkt. Het gebruik van de oogbewegingsapparatuur bicek echtcr niet
oogbcwegingsmaten centraal staan in

zonder problemen. Hierbij moct de procfersoon namelijk vooraf naar bepaalde referentiepunten
kijken, dusdanig dat bet systeem duidelijk is waar er precies op bet scherm gekeken wordt. Dit
zogcnaamde "calibreren" heeft niet in alle gevallen betrouwbare informatie opgeleverd (zie ook
figuren 20 en 21). Dit heeft er in het huidige onderzoek voor gezorgd dat er relatief weinig

gebruik gemaakt is van die oogbcwegingsmaten, om reden dat er nog te veel gegevens
onbetrouwbaar blijken. Toch hoeven deze gegevens niet onbruikbaar te zijn. Ecn
veronderstelling is namelijk dat de corrupte gegevens veelal verschoven en "ineengedruktc"
bewerkingen zijn van de gegevens zoals ze er idealiter uit zouden moeten zijn. Een belangrijk
onderwcrp in bet vervolgonderzoek is dan ook bet afleiden van bruikbare data uit de nog
corrupte data. Hierbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van de samenhang die er bestaat
tussen oogdata en andere gegevens, zoals bijvoorbecld muisgegevens. Bij zogenaamde
"dynamische calibratie" worden oogpositiedata afgeleid uit andere gegevens. Wanneer deze
dynamische calibratie (achteraf) gebruikt zou worden om de corrupte data zo te bewerken dat ze
we! bruikbaar zijn voor onderzoek zou dit een belangrijke stap voorwaarts zijn binnen het
COMPANION-project.
Dc centrale positie die aan de oogbewegingsdata was toebedeeld is in het huidige onderzoek mm

of meer overgenomen door de verschillende muisdata. Deze blijken, aithans in bet huidige
onderzoek, uitermate gescbikt om uitspraken te doen over de precieze taakuitvoering. In dit
onderzoek is dat vooral naar voren gekomen in bet onderzoek naar strategie. Wat daarin
buitengewoon zinvol is gebleken is de selectie van momenten van bet kijken naar de muisdata.
Door bijvoorbeeld enkel naar de muisposities te kijkcn op bet moment dat er ook cen vliegtuig
geselecteerd wordt, is cen helder overzicht te krijgen over de vliegtuigposities op het moment dat
er jets verandert, aangczicn cen muisclick altijd tot een taakverandering leidt.

Een andere gebruikte index is de HRV. Vooraf werd verwacht dat dit een bruikbare maat zou
zijn om cen uitspraak te doen over de mate van mentaic inspanning. Hoewel bier nog nader naar
gekekcn dient te worden is de cerste indruk dat deze gegevens lastig te interpreteren zijn. Het
verschil zoals dat verwacht werd tussen taaklast en mentale belasting is niet gevonden. Op zich

is dit te verkiaren door te concluderen dat proetersonen gcneigd zijn zich maximaal in te
spannen, ook tij dens de eenvoudige taken.

Er zijn twee conclusies mogelijk: de eerste is dat de verwerking van de hartslagdata nog niet
helcmaal in orde is. Om bier naar te kijken of om deze optic uit te sluiten zouden de data nog
eens nauwkeuriger moeten worden bestudeerd. Een tweede verklanng zou zijn dat de HRV toch

cen minder inzichtelijke maat blijkt in onderzoek naar toestandbepaling dan vooraf is
verondersteld. In dit geval zullen in vervolgonderzoek andere indices, zoals bijvoorbeeld
knippcrfrequentie, pupilgrootte en saccadesneiheid, onderzocht moeten worden op bun
bruikbaarheid om uitspraken te doen over mentale inspanning. Tevens moet vermeld worden dat
bet OSM in een normale taaksituatie gebruikt gaat worden, dit in tegenstelling tot de geteste
experimentele situatie waarin een aantal taakniveau's met elkaar vergeleken zijn. Hierbij wordt
aangenomen dat bij een normale taaksituatie wel versehillen in de HRV detecteerbaar zullen
zijn, welke gerciateerd kunnen worden aan de taaksituatie.

7.7.4 Groep en individu

Het toetsen van de verschillende hypothesen heeft in alle gevallen plaatsgevonden door
versehillende grocpen proefpersonen in dezelfde condities te vergelijken met andere groepen
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proefpcrsoncn. Dit is cen bruikbare methode bij experimented onderzoek. Toch levert dit cen

probicem op binnen het COMPANION-project: het doe! was immers de afstcmming van cen
systeem op cen enke! individu. Dc conc!usies in dit onderzoek zijn gebaseerd op cen verzameling
individuen. Dc vraag is echter of op basis van die verzame!ing individuen we! een uitspraak over
cen individu te maken is. Om een voorbeeld te noemen: geconcludeerd is dat er geen verschil te
vinden is tussen de moeilijke en de eenvoudige condities wanneer gekeken wordt naar de HRV.
Daarbij is geste!d dat bij 14 proefpersonen de HRV in de mocilijkc conditie, in tegenste!ling tot
de verwachting, hoger was dan in de makke!ijke conditie. Voor 10 proefpersonen was dit
andersom. Het is echtcr goed dcnkbaar dat een van die 10 proefpersonen tijdens de moei!ijke
trials vee! meer ingespannen was dan tijdens de makke!ijke tria!s, ondanks het feit dat overall dit
effect nict te vinden was. Wanneer ondersteuning nu plaatsvindt op basis van bovenstaande
conclusie krijgt deze proefpersoon misschien ondersteuning die niet goed op hem is afgestemd,
terwiji dat juist de bedoe!ing was van het COMPANION-project. Meer in zijn a!gemecnheid
ge!dt: wanneer cen bepaa!d conc!usie getrokken wordt over een groep mensen hoeft deze
conclusie nog niet te gc!den voor een individu van die groep.

Dc docistelling van bet huidige ondcrzoek was echter niet om a! individuele ondersteuning aan te

bieden. Het onderscheiden van verschillen tussen groepen individuen is cen cerste stap in de
richting van cen uitcindelijk individucel onderscheid. Duide!ijk is wel dat om te komen naar die
gewenste ondersteuning er nader onderzoek gedaan zal moeten worden naar individuele
verschillen, en naar kenmerken daarvan.
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BIJLAGE I: DEBRIEFING
Algemene indruk
• Hoe vondje de taak om te doen?
• Wat vond je in bet algemeen de moeilijkheid van de taak?
• Wat vond je van dc duur van bet onderzoek?
• Bleefde taak boeiend?
• Kon je je concentratie vasthouden?
• Zo nec: wanneer niet?
• Zijn je verder nog dingen opgevallen aan de taak?
Strategic
• Heb je ccn bepaaldc strategic gebruikt?
• Welke strategic hcb je gebruikt (omschrijven)?
• Lukte bet constant dezc vast te houden?
• Zo nec: Wannecr nict?
• Had je baat bij deze strategic?
• Zo ja: in welk opzicht?
• Zo nec: waaromlwanneer niet?

Ondersteuning
• Was de gcbruikte ondcrsteuning (vlicgtuigcn uit beeld) nuttig?
• Zo ja: waarom?
• In welke situatics had je er baat bij?
• Vcranderdc je dc manier van taakuitvoering door de ondersteuning?
• Kunje ondersteuning vcrzinnncn die in de gcbruikte taak handig geweest zou zijn?
Fysiologisch
• Hoe beviel dc apparatuur?
• Denkje dat de apparatuur invloed hceft gehad op de metingen?
• Zo ja: we1ke'
Extra
• Zijn cr (verder) nog zaken opgevallcn?
• OpmerkingenlAanmerkingcn?
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BIJLAGE II: VOORBEELDINSTRUCTIE VOOR DIRECTE COMMUNICATIE EN
TROMBONESTRATEGIE
Inleiding

In het experiment waarje aan meedoet werk je met een bepaaldc (computer-)taak. Om goed met

deze taak te kunnen werken moet je goed weten wat de bedoeling is en hoe het programma
werkt. Om dat te bereiken zul je straks eerst een uitgebreide training krijgen, zodat je met het
programma om kunt gaan. Hieronder staat al even kort wat informatie om straks met de training
te beginnen. Het meeste zul je tijdens die training leren, maar het is handig als je alvast wat
gelezen hebt, zopdat je cen idee hebt wat je ongeveer kunt verwachten.
Het is niet de bedoeling dat je de handleiding hieronder uit je hoofd gaat leren. Hoogstens zal het
je helpen straks tijdcns de training de taak net jets viotter te begrijpen. Lees dus het onderstaande
verhaal rustig door, en probeer zoveel veel mogelijk te begrijpen wat er staat. Als er vragen zijn
kun je die gerust aan de proefleider stellen. Alles wat je hieronder tegenkomt zul je straks tijdens
de training in het echt' tegenkomen.

Dc bedoeling is als volgt: eerst lees je rustig de onderstaande taakinstructie door. Daarna ga je
trainen met het programma zeif. Tijdens de training kun je eventuele onduidelijkheden opzoeken
in de taakinstructie. Bedoeling is daarna datje de taak begrijpt en er mee kunt werken. Daarna ga
je nog een aantal keren met de taak werken, dit keer ook met behuip van
oogbewegingsmeetapparatuur.

Dc training betekent niet dat je dan de taak foutloos kunt uitvoeren. Zeer waarschijnlijk zul je
ook na de training nog fouten maken of zullen er zaken misgaan. Bedoeling is alleen dat die
fouten niet komen doordat je de taak niet snapt, maar doordat de taak op dat moment te moeilijk
is. Vandaar de instructie hieronder.
Alvast veel succes!
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Taakinstructie
In het experiment waaraan je flu meedoet is jouw taak het vliegverkeer rond een Iandingsbaan te
coördineren, zoals cen zogenaamde luchtverkeersleider ook doet. Net als die luchtverkeersleider

moet jij proberen de verschillcnde vliegtuigcn zo te laten vliegen dat er geen ongelukken
gebeuren, en dat ze uiteindelijk veilig op de Iandingsbaan terechtkomen.

Dc taak gebeurt binnen bet volledige computerschcrm. Dit scherm stelt cen gebied voor rond de
landingsbaan (zie figuur 1). In dit scherm komen vanuit rechtsonder en linksonder vliegtuigen
aanvliegen. Uiteindelijk doel is om a! die vliegtuigen te laten landen op de Iandingsbaan boven
in bet midden van het scherm (de twee parallelle zwarte strepen).
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Figuur I: L)e taak speelt zich af in net gebiea rona een iandingsbaan. Dit gebiea wordt
2-dimensionaal afgebee!d.
Vliegtuigen

Jouw taak is de vlicgtuigen naar de landingsbaan te begeleiden. Ecn zo'n vliegtuig wordt
aangeduid met cen rondje (zie figuur 2). Achter een vliegtuig zit een soort staart. Deze staart
geeft de posities aan waar het betreffende vliegtuig was in de seconden voor het huidige
moment. Dc staart beweegt zo mee met bet vliegtuig. Op zich Iijkt dat niet van belang: alleen de
toekomstige posities spelen een rol bij de beslissingen die je moet maken. Toch kun je op basis
van de staart we! afleiden in welke richting het vliegtuig zich aan bet bewegen is. Hierdoor kun
je de toekomstige richting (indirect) afleiden. Dc code naast het vliegtuig geeft bet
vluchtnummer aan (in figuur 2 AF145). Deze informatie wordt in werkelijkheid ook gebruikt,
maar is voor deze taak niet per se noodzakelijk.
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Figuur 2. Een vliegtuig wordt voorgesteld als een rondje. De pun tjes van de staart geven
posities op vorige t(/dstippen aan.

Jouw taak is nu om aan de verschillcnde vliegtuigen opdrachtcn te gcven, zodanig dat alle
vliegtuigen zonder (dreiging op) ongelukken landen. Er zijn twee soorten opdrachten: 1) geef de
richting van het vliegtuig aan, en 2) Iaat het vliegtuig landen.

1) Richting veranderen
Voordat je cen vliegtuig cen opdracht kunt geven moet je het vliegtuig geselecteerd hebben. Dit

selecteren doe je door op de linker muisknop te drukkcn in de buurt van het te selecteren
vliegtuig. Wanneer het vliegtuig flu geselecteerd is verschijnt er om het vliegtuig, om het rondje
dus, cen groene cirkel met daarin cen piji (zie figuur 3). Deze piji geeft de doelrichting aan van
het vlicgtuig. Dit betekent dat wanneer het vliegtuig eenmaal heeft bijgcdraaid in die richting het
vliegtuig vanafdan rechtdoor blijft vliegen.

Door nu ergens in dat groene rondje te klikken wordt de nicuwe doelrichting bepaald. Die
nicuwe richting is dan cen piji die vanaf het midden van de groenc cirkel door bet aangekliktc
punt gaat.

4331
;P020
ILand A/C I

Figuur 3: By een geselecteerd vliegtuig verschijnt er een groen rondje, en is er meer informatie
beschikbaar over het vliegtuig.

Dc richting verandert logischerwijs niet onmiddellijk. Net als in werkelijkheid moet bet vliegtuig
eerst een bocht maken voordat de gewenstc nchting bereikt wordt. In werkelijkheid is het ook de
taak van de luchtverkcersleidcr de vliegrichtingen van de vlicgtuigen te bepalen. Dan wordt door
middel van radiocommunieatie aan cen piloot verteld welke richting ("heading") zijn vliegtuig
moct aannemen.

2) Landen
Een tweede opdracht die gegeven kan worden aan een vliegtuig is bet "land"-commando. Dit
gebeurt door bij een geselecteerd vlicgtuig op het blokjc "LAND A/C" te drukken. Hiermee geef
je aan een vliegtuig (in het echt uiteraard aan de piloot) aan dat de Iandingsbaan vnj is tegen de
tijd dat hij daar aan zal komen. Zodra bet land-commando is geaccepteerd is het niet meer
mogelijk het betreffende vliegtuig opdrachten te geven. Het vliegtuig vliegt flu in een rechte lijn
richting landingsbaan en zal vervolgens landen. Wanneer een vliegtuig het "land"-commando
heeft geaccepteerd wordt de kop van bet vliegtuig groen (zie figuur 4). Op het scherm kun je op
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manier de vlicgtuigen waar je nog op moet letten (witte kop) scheiden van de vlicgtuigen
die zichzelfvcrder besturen (groen).
deze

I
°0AF183

Figuur 4: Wanneer de opdracht "LAND" is geaccepteerd krijgt het betreffende vliegtuig een
groene kop

In werkclijkheid gaat het vergelijkbaar: tot cen bepaald punt krijgt een piloot van een vliegtuig
opdrachten hoe hij zich moet bewegen. Wanneer het vliegtuig echter in de positie is om te
kunnen landen krijgt de piloot opdracht om te landen, waarna dat landen volledig door de piloot
wordt uitgevocrd (en dus niet door de luchtverkeersleider). Vanaf bet punt dat bet vliegtuig

"groen" wordt, en zijn landing dus geaccepteerd is, vliegt deze in een rechtc lijn naar de
landingsbaan, remt daar af, en verdwijnt vervolgens van het scherm. Het vlicgtuig is dan
definitief geland.

Een vliegtuig kan echtcr niet vanuit iedere positic bet commando "land" krijgen. Dit kan alleen
onder twee voorwaarden:
I) Het vliegtuig moct binnen bet gebied zijn dat door de blauwe stippellijn (zie figuur 1) wordt
aangegeven. Het gehele gebied strekt zich uit tot onderaan het scherm. Dc lijnen moeten dus
cigenlijk nog doorgetrokken worden.
2) Het vlicgtuig moct al mm of meer in de richting van de landingsbaan aanvliegen, en dus
geen grote bocht meer hoeven maken. Dit betekent niet dat bet vlicgtuig volstrekt recht

moet vliegen (recht betekent hier: parallel aan bet verlengde van de landingsbaan, dus
parallel aan de stippellijn vanaf de landingsbaan). Een afwijking van 15 graden is toegestaan.
Samenvattend kan cen vliegtuig dus landen wanneer de richting van bet vliegtuig (zie hierboven)

tussen de 30 en de —30 (=330) graden staat, en het vliegtuigje binnen het door blauwe
stippcllijnen aangegeven gebied is. Houd er wel rekening mec dat je dit alleen kunt doen
wanneer je geen andere vliegtuigen verwacbt op de landingsbaan tegen de tijd dat bet
geselecteerde vlicgtuig gaat landen; wanneer je aan twee vliegtuigen op ongeveer dezelfde
afstand van de landingsbaan de opdracht tot landen geeft, is een botsing bij de landingsbaan niet
meer te voorkomen (zie figuur 5).
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Figuur 5: Twee vliegtuigen die beide gaan landen kunnen uiteindelzjk nog we! gaan botsen.
Omdat ze a! z(/n "vrljgegeven " valt een botsing dan niet meer te voorkomen.

BotsenlConflicten
Hierboven is nu uitgelegd welke commando's aan één vliegtuig gegeven kunnen worden om bet
uiteindelijk te laten landen. Net als in de wcrkelijkheid echter is er bier sprake van meerdere
vliegtuigen. Het belangrijkste is dan in cerste instantie om de verschillende vliegtuigen niet te
laten botsen. Daarna moct pas geprobeerd worden de vliegtuigen te laten landen.
Vliegtuigen botsen indien zij te dicht bij elkaar komen. Voordat zij botsen wordt echtcr

aangegeven dat er cen gevaarlijke situatie is ontstaan. Deze zogenaamde "conflict-situatie"
treedt op wanneer de twee vliegtuigen zich binnen cen bepaalde gegeven afstand van elkaar
bevinden. Die afstand wordt gemeten van "kop tot kop". Een conflict wordt aangegeven doordat
de betreffende vliegtuigen rood worden (zie hieronder).
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Figuur 6: Indien er zich toch een conflictsituatie voordoet moet dit zo snel mogelijk worden
opge!ost.

Een conflictsituatie moet altUd worden vermeden. Idealiter komen conflicten niet voor, en
botsingen (dus) a! helemaal niet. Indien er zich onverhoopt toch een conflict voordoet heeft dit
altijd onmiddel:jkeprioriteit. Een eventueel naderend ongeluk moet sowieso voorkomen worden.
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Wanneer er dus vcrschiilende vliegtuigcn in beeld zijn moet er dus ook continu op gelet werden

of er ecn conflictsituatic aan zit te komen. Belangrijk is ook om dit in een vroeg stadium te zien,
zodat er tijd is om die conflictsituatie te voorkomen.

In sommige situaties (bijvoorbee!d bij grote drukte) kan het voorkomen dat een conflict niet op
tijd kan worden opge!ost. In dat geval botsen de v!iegtuigcn op eikaar, en verdwijnen hiema
beiden van het scherm. Dc botsing wordt zichtbaar gemaakt door een grote explosie op de pick
van de botsing (zic figuur 7). Het is logisch dat dit koste wat kost voorkomen moet worden. Ais
er zich toch ecn botsing voordoct moet je we! gewoon doorgaan met de taak.

Figuur 7: botsingen hebben een explosie tot gevoig waarb beide vliegtuigen verloren gaan

Strategie

Tot nu toe is uitgelegd dat je uitcinde!ijk v!iegtuigcn moet laten landen en dat je moct
voorkomen dat er con flicten komen. Vraag is nu hoe je dit het beste kunt doen.
Het iijkt raadzaam vliegtuigen zo snel mogc!ijk naar de !andingsbaan te sturen, en om dit zo te
doen dat de afstand tussen de te !andcn vliegtuigen nict te klein (conflict) is, en ook nict te groot,
zodat er zo vec! mogciijk viicgtuigen zo snei moge!ijk kunnen ianden. Vaak zijn er echtcr meer
vlicgtuigcn aanwezig dan er kunnen !anden. In dat geval is het handig de voigende strategic te

hanteren (cen strategic die trouwens in de werkelijkc luchtverkeers!eiderstaak ook wordt
toegepast:
!) zorg dat er zich geen con flicten voordoen
a) indien dit toch gebeurt, los dan het conclict zo sncl mogelijk op
2) stuur ecn v!icgtuig richting !andingsbaan zodra de baan vrij is (tegen de tijd dat vliegtuig zal
landen)

3) zorg ervoor dat de ovcngc viiegtuigen (de vlicgtuigen die nog niet kunnen landen dus) zich
in een vast patroon gaan bewegen.
Punt 3 is waarschijniijk het minst duide!ijk. Het idee is dat alleen een vast patroon heipt orde in
cen chaotische situatie te scheppen. Verder is het handig dit patroon zodanig te kiezen dat je
uiteindeiijk de vlicgtuigen mm of meer kunt "ritsen" (op een nj zetten). Handig is nu om de
v!icgtuigcn te !aten vliegen via het patroon zoals dat grofweg hieronder staat getekend (figuur 8).
Stuur vliegtuigen die niet direct naar de !andingsbaan kunnen eerst naar boven, laat ze richting
!andingsbaan vo!lcdig (180 graden) omkeren en !aat de vliegtuigen naar beneden vliegtuigen. Nu
komt het er op aan een vliegtuig nogmaals 180 graden naar binnen te laten draaicn indien je

verwacht dat bet vliegtuig zodra bet op de baan aanv!iegt nict te maken krijgt met ander
v!iegverkecr. Wanneer dit we! bet geval is !aat je bet vliegtuig iets lager die bocht maken. Op
deze wijze kun je de taak uitvoeren door de vliegtuigen van !inks en die van rechts in het midden
"te ritsen", zoa!s dat bij invoegen op sne!wegen ook wel gebeurt. Doordat de vliegtuigcn flu

gestructureerd over bet scherm verspreid worden heb je meer tijd de vliegtuigen nchting
landingsbaan te leiden, en krijg je geen "opstoppingen" zoals wanneer je a! bet verkeer direct

richting landingsbaan zou laten vliegen. Uit ervaring b!ijkt deze strategic erg goed te
functioneren, en b!ijken op deze manier de vliegtuigen gemiddc!d genomen snel!er te !anden dan
wanneer je ze direct naar de !andingsbaan zou sturen.
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Figuur 8:

Ondersteuning

Het kan gebeuren dat het zo druk is dat je een vliegtuig "vergeet", en dat bet uit het scherm
vlicgt. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Wanneer een v!iegtuig op deze manier verdwenen is
kun je bet ook niet meer terug halen, en dat moet voorkomen worden. Wanneer je een vliegtuig
die het scherm uit drcigt te vliegen een bocht !aat maken maakt het trouwens die bocht we! af.
Op die manier kan cen "ver!oren" vliegtuig wel weer terugkeren (zie figuur 9), maar alleen als je
voordat deze het scherm uitvloog het daartoe opdracht hebt gegeven.
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Figuur 9: Dit vliegtuig lijkt het scherm af te vliegen, maar zal uiteindeh/k met een bocht
terugkeren
NLR CR-2003-135
Referentie:
Uitgavedatum: maart 2003

Page 681

I COMPANION

Een stap richting een adaptieve interface

In sommige gevallen zul je straks merken dat er ondersteuning is voor het verliezen van
vliegtuigen. Je wordt dan voordat het te laat is gewaarschuwd dat je een vliegtuig kwijt gaat
raken als je niet ingrijpt. Dit wordt duidelijk gemaakt doordat bet scherm grijs wordt, en het
betreffende vliegtuig wit (zie figuur 10). Verder verandert er niks. Dc enige functie van de
ondersteuning is om je te wijzen op bet feit dat er iets mis lijkt te gaan. Wanneer je op dat
moment bijvoorbeeld cen botsing probeert te voorkomen is het misschien raadzaam de
waarschuwing te negeren, maar je moet wel proberen te zorgen dat de vliegtuigen binnen je
scherm blijven. Van tevoren wordt aangegeven of de ondersteuning a! dan niet wordt
aangeboden.
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Figuur 10: Door middel van een grljze achtergrond en een witte cirkel wordje erop gewezen dat
je een vliegtuig dreigt te verliezen.
Ter afsluiting

Hierboven is kort beschrcven wat de bedoeling van de taak is. Het meeste zul je toch ervaren
tijdens het werken met de taak zeif. Probeer zo goed mogelijk je best te docn, maar laat je niet te
veel afleiden door dingen die mis zijn gegaan; je coördineert gelukkig geen echte vliegtuigen.
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