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"Models, in a word, are judged by criteria of usefulness;

theories, by criteria of thruthfulness".

A. Chapanis (1961).
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VOORWOORD

Deze literatuurstudie is verricht t.b.v. de werkgroep Mens

Machinesystemen in oprichting (M.M.S. i.o.), in opdracht van

drs. J.A. Landeweerd en ir. R. Kragt van de Vakgroep Organisatie

psychologie, Afdeling der Bedrijfskunde van de Technische Roge

school Eindhoven.

Ret onderzoek van de werkgroep M.M.S. i.o. heeft tot doel het optima

liseren van het mens-machinesysteem (1. Nota Mens-Machine-systemen,

1973), gemeten naar sociale en technisch-economische criteriao

Uit economische en veiligheidsoverwegingen zal het - naast veld

onderzoek - ook nodig zijn onderzoek te verrichten 1n een

laboratoriumsituatie. Riertoe zal een computersimulatie opgezet

worden van een technisch produktieproces. Deze simulatie vormde

de aanleiding tot deze literatuurstudie. Ret vermoeden bestond

n.l. dat problemen en methoden die zich voordoen respectievelijk

worden gehanteerd bij de simulatie van andere "processen"x- met

name het gedrag van vliegtuigen, luchtverkeer en supertankers

- nuttige informatie zouden kunnen verschaffen voor het genoemde

laboratoriumonderzoek. In het laatste hoofdstuk (5) zal ondermeer

worden nagegaan in hoeverre dit vermoeden juist is gebleken.

De inhoud van dit rapport is als voIgt tot stand gekomen:

- Bij simulatie van de genoemde processen worden veelvuldig

termen gebruikt als:

- operator

- systeem

- mentale taken

- prestatie

- niveau van abstractie

- mate van natuurgetrouwheid

- validiteit

In een algemene inleiding (1) worden deze begrippen ineen .

onderling verband geplaatst en enigermate uitgewerkt. Daarbij

x .
Z1e par. 1.1. c.
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zal gepoogd worden aan te geven in hoeverre de bij het M.M.S.

project te gebruiken simulatie in dit begrippenkader past (par.

I .5) •

- Bij de simulatie van het gedrag van vliegtuigen (2) en van lucht

verkeer (3), leek het mij nuttig een korte inleiding (par. 2.1.

en 3) en een overzicht van de ontwikkeling (par. 2.2. en 3.3.) op

het specifieke gebied te geven, zonder een uitvoerige beschrijving

van technische details.

Bij hoofdstuk 3. is dan nog een aparte paragraaf (3.4.) gevoegd

m.b.t. simulatietechnieken.

Veel publicaties m.b.t. luchtverkeersleiding z1Jn gericht op de

begrippen "stress en strain". Daarom is hieraan een aparte

paragraaf (3.2.) gewijd, waarin een theorie over deze begrippen

wordt gepresenteerd en enige gezichtspunten van andere onder

zoekers worden behandeld.

Veel m. i. nuttige gegevens Z<lJn "ingebouwd" in theoretische

beschouwingen en in experimenten. Het doel van het vermelden

van daarbij gehanteerde hypothesen en het beschrijven van der

gelijke experimenten is niet het verschaffen van een volledig

overzicht van wat er op het specifieke gebied aan onderzoek is

en wordt verricht, maar datgene er uit te lichten wat relevant

is (par. 2.3. en 3.5.).

Ik ben me ervan bewust dat dit de leesbaarheid van het geheel

ongunstig beinvloedt, het leek mij echter beter niet in te

gaan op beschrijvingen van technische aspecten, onderzoekdetails,

trainingsmethoden en dergelijke.

- Informatie is ook vaak aanwezig in de vorm van "statements", op

grond waarvan hypothesen geformuleerd kunnen worden. Een aanzet

hiertoe wordt in hoofdstuk 5. gedaan.

- De bespreking van simulatie van het gedrag van supertankers is

- in vergelijking met de hoofdstukken 2. en 3. - zeer beknopt

gehouden. De reden hiertoe is, dat bij een recent (29-05-1973)

bezoek aan het Ned. Scheepsbouwkundig Proefstation gebleken is

dat het tot nu toe verrichte onderzoek voor het M.M.S.-project

relatief weinig informatie verschaft (alhoewel in het type

proces overeenkomsten zijn aan te wijzen b.v. de lange loop-
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tijden). Van dit bezoek was reeds een memo gemaakt dat nu als

bijlage II toegevoegd is.

Bij het schrijven van dit rapport is over diverse aspecten

de aangevraagde literatuur nog niet ontvangen. Voor zover deze

relevant zal blijken te zijn zal deze in een aanvullende litera

tuurstudie verwerkt worden. Ret betreft met name de volgende

onderwerpen:

- motivatie van proefpersonen.

- taak- en mensvariabelen.

- informatiepresentatie.

Tenslotte zij opgemerkt dat de cijfers~ de literatuurver

wijzingen in de tekst verwijzen naar de in nummervolgorde

geplaatste literatuurlijst (6).
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1. ALGEMENE INLEIDING.

Er is een veelheid van redenen voor het vervaardigen van modellen

van de echte wereld, maar een van de meest belangrijke is het

scheppen van een omgeving (situatie) waarin of waaraan gemeten

kan worden (2. Obermayer, 1964).

1.1. Gebruikte afkortingen en begrippen.

Tussen haakjes worden de gangbare angelsaksische termen genoemd.

Simulatie van het gedrag van vliegtuigen - kortweg: vluchtna

bootsing (Flight Simulation) - wordt afgekort tot F.S. Luchtver

keersleiding (Air Traffic Control) wordt afgekort tot ATC.

In de tekst worden een aantal begrippen gehanteerd die hier worden

omschreven:

a. Operator

Met (human) "operator" wordt iedere persoon bedoeld die de in

deze tekst genoemde mentale taken uitvoert.

b. Systeem

In de tekst wordt hiermee consequent het mens-machinesysteem

bedoeld. Dus b.v. vliegtuigsimulator + piloot, ATC-installatie

+ operator.

c. Mentale taken (complex tasks)

Hiermee worden taken bedoeld die voornamelijk een beroep doen

op de mentale vaardigheden (mental skills)

van operators bij het beheersen van technische/geautomatiseerde

processen. (Met proces wordt ook het gedrag van grote schepen,

van vliegtuigen en van luchtverkeer bedoeld).

d. Prestatie (performance)

Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen 1. Systeemprestatie

(system performance) en 2. Mensprestatie (human performance).

ad 1. De prestatie van een systeem kan opgevat worden als de

. totale systeemoutput, afgewogen tegen een op dat moment gewenste

(ideale) output. Deze output kan zowel uit technische componenten

(materie, energie, informatie) als uit sociale componenten (in

vloeden) bestaan. De output ontstaat door de transformatie van
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een input, uitgevoerd door het systeem. In de praktijk meet men

in feite nooit aIle componenten van de systeemoutput, maar

aIleen die waarin men geinteresseerd is -am welke reden dan ook- en

die men uiteraard kan meten. Meestal zijn dit technische outputs.

Deze componenten betitelt men dan vaak ten onrechte als ~ systeem

prestatie. Soms wordt oak de term prestatiedomein gebruikt. Hiermee

bedoelt men dan weI aIle componenten van de systeemoutput.

ad 2. Bedoelt men de bijdrage aan de systeemoutput die aIleen

door de operator veroorzaakt is, dan spreekt men van mensprestatie.

Deze 1S echter aIleen exact te meten door zijn ingrepen (of het

nalaten daarvan!) in het proces te bepalen en op grond van een

waardeoordeel (dat van moment tot moment kan veranderen) over

de ingreepmogelijkheden een score van die ingrepen per operator

te bepalen. Meestal gebruikt men echter ~ systeemoutput

(component) als maatstaf b.v. de gesommeerde afwijking van een

outputvariabele t.o.v. een normwaarde. Landeweerd gebruikt hier

voor de term regelprestatie (3. Landeweerd 1968).

In veel publicaties wordt niet precies aangegeven wat men nu

bedoelt. Vaak gebruikt men de term mensprestatie ten onrechte.

Beter is het m.i. te spreken over ~ systeemprestatie die

men gebruikt als maatstaf voor de mensprestatie, omdat men ver

onderstelt - b.v. op grond van systeemeigenschappen - dat er

verband bestaat tussen deze systeemprestatie en de mensprestatie

(vgl. regelprestatie).
--.- .._--------------- - -----_._---_.-------

De reeds genoemde term regelprestatie is m.i. dan oak de meest

geschikte benaming, mits deze voor iedere situatie nauwkeurig is

omschreven.

1.2. Niveau van abstractie.

Bij het construeren van modellen van de werkelijkheid (real-world)

kan gekozen worden uit een spectrum van symbolische.vertegen

woordigingen daarvan, met aan het ene uiteinde de werkelijkheid

en aan het andere uiteinde de zuiver mathematische modellen. Daar

tussen bestaan verschillende niveau's van abstractie. Zie b.v.

fig. 1. van Obermayer (2. Obermayer 1964).

real- !observation : field

world ~ and measure-I studies

ment

lab.

expo

game monte

simulation; carlo
I

mo~els

I

, analytic' math.
I

: models ' models

Fig. 1. increasing level of abstraction
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1.3. Natuurgetrouwheid (fidelity)

Het niveau van abstractie dient goed onderscheiden te worden van

de natuurgetrouwheid d.w.z. de hoeveelheid elementen van de werkelijk

heid die op het bepaalde abstractieniveau worden meegenomen. Men

zou kunnen zeggen dat op ieder niveau van abstractie een model

(van de werkelijkheid) slechts een geselecteerde (op grond van wat

men met het model wil doen) deelverzameling van de bij dat

abstractieniveau behorende details bevat. Een voorbeeld: een

vliegtuigsimulator die aIleen de statische responskarakteristieken

van het vliegtuig bevat (snelheid, hoogte e.d. op displays) heeft

minder fidelity dan een vliegtuig simulator met dynamische karak

teristieken zoals (aanvangs) acceleratie, hellingen, draaiingen e.d.,

terwijl van beide simulators het abstractieniveau hetzelfde is.
- ---~--_._-- ---_._ .._-_._-_._~- .~ ..•.~._--

Het probleem van de natuurgetrouwheid (zie b.v. par. 2.3.) veroor-

zaakt ook een dilemma: een hoge fidelity geeft meer vertrouwen

in - op grand van aan het model verrichte metingen - uitspraken

over de werkelijkheid.

Anderzijds is simulatie pas uitvoerbaar als niet aIle werkelijk

heidsaspecten meegenomen behoeven te worden. Daarbij komt dat

een hoge fidelity tot extreme kosten kan leiden. Een benadering

van dit probleem is zoveel details (elementen van de werkelijkheid)

inbouwen, totclat de aan het model verrichte metingen voldoende

inhoudelijk valide (zie par. 1.4.) zijn. Hiertoe dient het begrip

validiteit nader uitgewerkt te worden.---- ---------------

Alvorens hiertoe over te gaan wordt in fig. 2. nog een illustratie

gegeven van de begrippen abstractie en fidelity. Dit diagram werd

door Obermayer (2. Obermayer 1964) gebruikt voor de keuze van een

(simul~tie)meth.Qde ':l1J1__ de pi loot I v!~egtuigpres tatie- (5YS teempres tatie: )

te meten. Hij noemt een aantal praktische overwegingen bij deze

keuze zoals:

beheersbaarheid van de experimentele situatie.

- gemakkelijk te manipuleren

- kosten

- meetbaarheid c.q. validiteit van de metingen.
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De meest geschikte methode zou men volgens hem kunnen bepalen,

als er een directe relatie bestond tussen abstractie(fidelity

en validiteit. Hiervoor bestaat echter geen eenduidige richtlijn •

. Men moet voor iedere situatie beoordelen of men inderdaad met

valide metingen te maken heeft. Dit wordt soms nog bemoeilijkt

als men simulaties opzet waarvan (nog) geen werkelijkheid bestaat,

b.v. bij de ontwikkeling van supersonische verkeersvliegtuigen

en ruimtevaartuigen (Concorde, Apollo).

procedure trainer

"mock-up"

licht (klein) lineaire D.V. 's

vliegtuig met constante

coefficienten

volledige vlucht

simulator

I - - - - - - -
jbeschouwde I moderne (1973) I volledige niet-

I
vliegtuig I vlucht I lineaire gekop-

"real-world" I simulator I pelde vergelijk-
I I- - - - - - - - ingen

toenemende abstractie

Fig. 2. Simulatie als een functie van abstractie en fidelity.

Bij fig. 2. is nog het volgende op te merken:

- Eenmoderne simulator zou in deze figuur een veel hogere

fidelity scoren dan wat Obermayer een volledige vluchtsimulator

(full-flight simulator) noemt in 1964 (Zie bijlage I).
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1.4. Validiteit (naar 2. Obermayer, 1964).

In deze context worden de volgende begrippen m.b.t. validiteit gebruikt:

I. Voorspellende validiteit (predictive validity).

De mate waarin een door middel van het model verkregen meting
6

correleert met de overeenkomstige meting in de werkelijke

situatie.

·2. Concurrente validiteit (concurrent validity).

De mate van overeenstemming tussen twee verschillende metingen

die gelijktijdig verricht zijn aan hetzelfde model.

3. Inhoudelijke validiteit (content validity).

De mate waarin (een) meting(en) die verricht is (zijn) aan

het model aIle noodzakelijke factoren bevat(ten) om condities
·-van de weikelijkheid- fe voorsp·ellen. -~--

4i Begripsvaliditeit (construct validity).

De mate van overeenstemming tussen een bepaalde, aan het model

verrichte, meting en enig theoretisch construct.

door fig. 3.

theoretisch

construct

b.v. workload

toestand van

de

werkelijkheid

b.v. succes

I

,-b-egrips:: _. I
I I

'_ val~d~ t=i_t J

I

I

I
metingen

A, AI, A", ••• I
I

,-i~h~ud;lil'k;1
I . I

l_v~li~iteiE. J

voorspellende

validiteit

De samenhang van deze begrippen wordtgetoond

I
I
I

I

werkelijkheid t--_. meting C

model
I- ----

(simulatie)

,- c-;;n~u~r~~t;-I
I I
I validiteit I

[meti~ - - -

I
I
I
I
I
I

Fig. 3. Vier typen validiteit .

• In feite: het resultaat van die meting (meetwaarde).
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Bij deze figuur is het volgende op te merken:
- de voorspellende validiteit betekent hier de mate van overeen-

stemming tussen de meting C (werkelijkheid) en de meting A

(model).

- de concurrente validiteit wordt bepaald door een vergelijking

van meting A en meting B, beiden gemeten aan het model.

de inhoudelijke validiteit (metingen A, A', A") is een maat

voor de representativiteit van de metingen en wordt gemeten

aan de bruikbaarheid van de voorspelling van een toestand van

de werkelijkheid. Dit ~s ~n feite een uitbreiding van de voor

spellende validiteit.

- de begripsvaliditeit vereist een overeenstemming van de metingen

A, A!.. en het theoretisch construct.---------

Naast deze begrippen wordt de term face-validity (4. Grodsky

(1967) gebruikt waarmee men waarschijnlijk de door het subject

ervaren natuurgetrouwheid van de experimentele situatie bedoelt.

Voorts zij opgemerkt dat deze begrippen ook in ander verb and
worden gebruikt (en waarschijnlijk zelfs vaker). Met name bij

psychologische testen waarmee men de geschiktheid van personen voor

bepa~lde taken (beroepen) wil meten. De begrippen voorspellende

en concurrente validiteit krijgen dan een andere inhoud, te weten:

de voorspellende validiteit is dan de mate van overeenstemming

tussen de prestatie van een individu m.b.t. een bepaalde

taak en een voorspelling van die prestatie op grand van het

meten van bepaalde eigenschappen van dat individu voordat hij

de taak uitoefent.

de concurrente validiteit is dan de mate van overeenstemming
"---"

tu~~~~ geno~mde prestatie en eigenschappen van individuen
die de taak reed;-ui tvoeren- .....--_.-._--,.- .
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1.5. Simulatie bij de werkgroep M.M.S. i.o.

In de nota "ONDERZOEK MENS-MACHINE SYSTEMEN" .(J. 1973) staat m. b. to

de voorgenomen simulatie (pag. 5. par. 2.2.): " .•••. derhalve zal

ook laboratorium-onderzoek moe ten plaatsvinden. Daartoe zal een

computersimulatie van een proces worden opgezet". Enige regels

verder staat: "Bij het inrichten van het laboratorium gaat het

ons niet om een maximum aan "fidelity" (het tot in details nabootsen

van de werkelijke situatie), maar om het representeren van de

essentiele, typerende kenmerken van de veldsituatie. 20 blijft

de mogelijkheid open voor ingrepen aan de proces- en paneelkant

en kunnen de onderzoeksresultaten algemener geldigheid verkrijgen".

Het genoemde proces zal in eerste instantie een chemisch destillatie

proces uJn. Op grond van wat in de voorafgaandeparag_~afenis gezegd

over fidelity en validiteit is het mogelijk genoemde simulatie

als volgt te karakteriseren:

1. Om de onderzoeksresultaten algemener geldigheid te geven zal

de fidelity zodanig moe ten zijn dat de simulatie representatief

is voor "overeenkomstige processen".

2. Wat "overeenkomstige" processen zijn moet dan nauwkeurig om

schreven worden in termen van proceskarakteristieken. Hiervoor

is ondermeer een typologie van dergelijke processen nodig.

Vooralsnog zal men zich dienen te beperken tot chemische

processen waarvan men de technische karakteristieken kan ver

gelijken. (B.v. loop- en stijgtijden van procesvariabelen).

3. De validiteit van metingen m.b.t. in de onderzoeksnota genoemde

variabelen moet dan getoetst worden m.b.v. dergelijke processen.

(m. n. voorspel1~nde/inhoudelijke validi tei t) .

4. Het moet dan mogelijk zijn geldige uitspraken te doen m.b.t.

een aantal gespecificeerde of op grond van de typologie geselec

teerde processen.
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2. SIMULATIE BIJ VLIEGTUIGEN.

2.1. Inleiding

Op dit terrein wordt een breed scala van simulatieapparatuur gebruikt;

in de eenvoudigste gevallen is dit een fotografische cockpit "mock-up"

en in de meest verfijnde vorm een on-line gestuurde. volledig dynamisch

en visueel natuurgetrouwe simulator. De kosten hiervan kunnenoverigens

tot 25 a 30% (5. Rolfe. 1971) van die van het desbetreffEmde vliegtuig oplopen •
.. - --~-- _.,

"Desbetreffend" omdat op dit gebied vrijwel altijd voor een specifiek

type vliegtuig een simulator wordt gebouwd en/of bijgeleverd aande

gebruiker.

Een "general purpose" simulator voor dit soort taken bestaat (nog) niet.

hoewel er de laatste tijd stemmen opgaan (5. Rolfe. 1971), die pleiten

voor een onderzoek naar de essentiele karakteristieken van vliegtaken

-met name bij grote, aanzienlijk geautomatiseerde verkeersvliegtuigen

(o.a. Boeing 747) -en het op basis daarvan ontwikkelen van zo'n

"general pu~pose" simulator. Volgens Thomas (6. Thomas, 1973) moet het

mogelijk zijn in de volgende generatie simulators deze essentiele

-niet van vliegtuig tot vliegtuig verschillende- taakkarakteristieken

in te bouwen.

Ook hij verzuimt echter aan te geven welke dezeessentiele karakteris

tiek~n zijn of hoe men deze zou moeten vaststellen.

"I joint to fly an aeroplane, not to be a simulator jockey"

Unknown air force volunteer.
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2.2. Ontwikkeling

De vroegste ontwikkelingen op dit gebied zijn te vinden in de

periode vlak na de eerste wereldoorlog, welke resulteerden in

de ontwikkeling van selectie-apparatuur (7. Rolfe, 1973), die van

candidaat-piloten dezelfde psychomotorische responsen eiste als

waarvan men veronderstelde dat nodig waren bij het besturen van

(toenmalige) vliegtuigen.

Gedurende de tweede wereldoorlog werden al simulators gebruikt als

middel om de vliegprestatie te bepalen onder abnormale of extreem

zware condities. (Riervoor moest men al complete missies simuleren).

Ret zwaartepunt ligt nu (1973) op training van nieuwe- en omscholing

van ervaren piloten voor speeifieke--;lf~gtuigen.Ook wordt

weI "refreshing" training gegeven, met name van procedures

die in noodgevallen moeten worden toegepast. Luchtvaartmaatschap

pijen die een aantal moderne verkeersvliegtuigen aanschaffen bestel

len* hier automatisch een trainingssimulator bij, welke aan nationaal

en internationaal vastgelegde normen voldoet. (6. Thomas, 1973.)

Simulatorfabrikanten (bv. de Link Corporation) verrichten uiteraard

research t.a.v. het ontwikkelen van simulators voor nieuwe of nog

te bouwen vliegtuigen.

Op militair terrein ligt het accent nog sterker op de training, immers

een groot deel van de uit te voeren taken kan niet in vredestijd

verricht worden, terwijl het handhaven van een hoog niveau van ope-
. I d' h . d . . Iirat~one e vaar ~g e~ een eerste vere~ste ~s.

Er wordt weI research verricht m.b.t. de trainingssituatie en

voor de ontwikkeling van specifieke displays. nit gebeurt met betrek

kelijk universele simulators (bv. een type voor meerdere typen

jachtvliegtuigen).

I Zie bv~ Bijlage I

** Zie ook de discussie in 8. Kragt en Landeweerd, 1973.
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2.3. Experimenten/conclusies en opmerkingen.

2.3.1. Experimenten.

- Uit experimenten is gebleken dat piloten vaak hun schattingen over

de eigen prestaties koppelen aan hun waardering voor de kwaliteit

van displays waar ze mee werken. In een experimentele situatie

(9. Milleli. 1973) werd de resolutie (oplossend vermogen) van radar

schermen verhoogd en aan de piloten gevraagd hun prestatie te schatten.

Deze waren sign. hoger. terwijl uit objectieve metingen bleek dat de

prestatie gelijk was gebleven.

- Een militaire instantie die research (7. Rolfe, 1973) verricht op het

onderhavige gebied is het Royal Air Force Institue of Aviation

Medicine (RAFIAM). waar men beschikt over simulators voor experimentele

doeleinden. Hiermede is onderzoek verricht naar I. alternatieve vormen

van informatiepresentatie (o.a. hoogte- en positie meters) 2. fidelity

van simulators (m.b.v. beoordelingen van ervaren piloten (10. Rolfe et

al., 1970) en 3. gewenningsgedrag.

Hiermede wordt het volgende bedoeld: PPn. krijgen een korte instructie

m.b.t. de aard van het experiment en de taak die zij moeten uitvoeren.

Vervolgens krijgenze enige tijd om zich met de simulator vertrouwd

te maken. De activiteit die bij dit vertrouwd maken wordt vertoond

noemt men dan gewenningsgedrag.

Door het RAFIAM werd een experiment verricht m.b.v. ervaren piloten

en vlieginstucteurs als ppn.: de verkregen metingen indiceer-

den dat de subjecten, die de gebruiksmogelijkheden van de simulator

het meest benutten gedurende eep 15-minuten durende gewenningsperiode,

de beste prestaties !leverden bij de experimenten. De voornaamste

conclusie van dit experiment was, dat de mate van explorerende ac

tiviteit van een proefpersoon in een ongestructureerde gewennings

periode, een goede voorspeller is voor zijn prestatie in een gestruc

tureerd experiment.

De regelactiviteit~ zelf was een slechte voorspeller voor de prestatie

~ Een gedetailleerde beschrijving van dit experiment is separaat ver

schenen. Hierin zullen begrippen als "benutten", "regelactiviteiten"

en "prestatie" vermoedelijk weI geoperationaliseerd zijn. (II.

Huddleston et al., 1965) is aangevraagd.
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maar scheen gerelateerd te zijn aan individuele verschillen in het

gegevens verzamelend en beslissingen nemend gedrag.

- Grodsky (4. Grodsky, 1967) beschrijft het gebruik van wat hij noemt

de "full-scale high fidelity mission simulation" als techniek voor

het evalueren van de prestatie van de bestuurder van een ruimtevaar

tuig. Volgens hem is de keuze van de methode voor het meten van de

prestaite afhankelijk van het prestatiedomein en van de ontwikkelings

toestand van het beschouwde systeem.

Hij noemt een aantal eisen waaraan prestatiecriteriamoeten voldoen:

- toepasbaar op een operationele situatie.

- valide, d.w.z. dat het de prestatiecategorien (componenten:)

waarin men geinteresseerd is kan voorspellen.

- gevoelig voor kleine veranderingen in het taakdomein.

- betrouwbaar t.a.v. inter- en intrasubjectvariabiliteit~

Een gedetailleerde beschrijving van zijn techniek is separaat van

(4 0 Grodsky, 1967) verschenen. ~U}_._(;ro~sky. 1966) is aang~vra~_d.~

- Ten aanzien van de keuze van subjecten (ppn.) merkt Grodsky

(4. Grodsky, 1967) op dat als het systeem dat gesimuleerd wordt

is ontwikkeld voor ervaren personeel, de voorkeur uitgaat naar deze

mensen als proefpersonen. Hij conclucleert op basis van (12. Grodsky,

1966) dat de validiteit van metingen in dat geval duidelijk beter

is dan bij het gebruik van naive proefpersonen.

(De motivering hiervoor zal m.i. waarschijnlijk liggen op het

gebied van de intra- en intersubject variabiliteit).

M.b.v. uit het experiment (12. Grodsky, 1966) verkregen gegevens

merkt hij verder op:

- statistisch verifieerbare gemiddelde prestatieniveau's per persoon

(z.g. baselines) zijn voor aIle taken te bepalen in een 5 weken(:)
- ~-- - ----_._---_._~-~-_. -- - --------

• intersubjectvariabiliteit - spreiding van een populatie van

operators m.b.t. bepaalde, voor de taak

belangrijke persoonlijkheidskenmerken.

intrasubjectvariabiliteit - de mate waar1n deze persoonlijkheidskenmerken

bij een operator onder verschillende condities

en over langere tijd constant blijven.
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durende training, voorafgaande aan de simulatie-experimenten.

- de prestatie bij de gesimuleerde missie was logisch gerelateerd

aan de baselines.

de criteria voor aanvaardbare prestatie hadden een grote invloed

op de schattingen van de ppn. van hun bereikte prestatieniveau.

- de intra- en intersubjectvariabiliteit schijnt .afhankelijk te

zijn van de stabiliteit ( ••••• ) van de baselines; met stabiele

baselines was deze variabiliteit minimaal.
~._-------------

~---
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2.3.2. Opmerkingen (statements).

Een begrip dat bij het ontwikkelen van simulators een grote rol

speelt is de "transfer of training" Huddleston et al. ( 13.

~Huddleston et al., 1971) verstaan hieronder de mate waarin vaardig

heden die in een bepaalde situatie (simulator) geleerd zijn mee

genomen kunnen worden naar een andere situatie(vliegtuig). Men

vraagt zich o.a. af welke graad van fidelity nodig is om voldoende

(criteria?) transfer of training te verkrijgen.

- Een "methode"om deze fidelity op aanvaardbaar niveau te brengen is

de volgende (14. Shumway, 1971, 15. Mudd, 1968): ervaren bemanningen

voeren bepaalde, nauwkeurig omschreven vluchten uit in het echte vlieg

tuig en daarna in de (bij dat vliegtuig behorende) simulator. De re

sultaten worden dan volgens bepaalde subjectieve beoordelingen en

volgens specifieke prestatiecriteria vergeleken en indien nodig

de mogelijke aanpassingen verricht. Dit proces wordt net zolang

hethaald totdat een "bevredigend" resultaat bereikt is.

- Gebleken is dat bij verschillende niveaus van taakbelasting

(zie par. 3.2.) de mate van fidelity een verschillend effect

op de transfer of training heeft (13. Huddleston et al.,

1971 ) •

- Bij ervaren piloten blijkt dat de invloed van meer of minder

realistische simulaties een kleiner effect heeft op de prestatie

dan bij onervarenen (10. Rolfe et al., 1970). Kennelijk zijn zij

in staat (-als gevolg van hun ervaring-) ook bij minder realistische

opstellingen zich in de situatie "in te leven".

(Andersom zou men echter kunnen redeneren dat ze niet meer "los" kunnen

komen van de realiteit en daarom de situatie als irreel ervaren).

- Een"recentllinzicht (5. Rolfe, 1971) is dat de "transfer of training"

zich niet aIleen beperkt tot de specifieke vaardigheden, maar zich

ook uitstrekt tot attitudes, gevoelens van zelfvertrouwen en

vooroordelen t.a.v. de taaksituatie.

- Uitgebreide studies (10. Rolfe et al., 1970, 16. Roscoe et al., 1973)

zijn gewijd aan de effecten van het toevoegen van dynamische aspecten

(motion cues) ter verhoging van de fidelity. Als de "transfer of :

training" te kwantificeren en af te wegen zou zijn tegen de kosten die

een bepaalde mate van fidelity met zich mee zou brengen (zie b.v.

fig. 14) dan is het theoretisch mogelijk het optimum (marginaal
__ .: .a.. __ ': , .... ~ 1.... , __
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d.w.z. de vereiste graad van fidelity.

t
mate van

transfer of

training -

/
I

/

I
I

/

/'
,/

-- _ - -transfer
-fidelity

i
kosten van

simulatie

mate van fidelity ----7 pt.

Figuur 4. Een hypothetisch verband tussen de mate van fidelity van

simulatie, de hoeveelheid "transfer of training", en de

kosten vande trainingsapparatuur (simulator) (naar

17. Miller, 1954).

De praktische bruikbaarheid van een dergelijke grafiek is echter

beperkt. Om hier verbetering in te brengen is ondermeer een

kwantificering van de "transfer of training" nodig. Hierover

bestaat echter noch overeenstemming noch een bruikbaar construct

(zie ook 13. Huddleston et al •• 1971). Dit wordt ondermeer veroor

zaakt door het feit dat de prestatiemeting voor een "echte" vlucht

niet voldoende ontwikkeld is.

Een bij simulatie gebruikelijke methode is het ontwerpen van een "ideaal

vluchtprofiel" voor iedere missie en de afwijkingen daarvan op een aantal

parameters te bepalen. Door deze afwijkingen (op de een of andere wijze)

te combineren verkrijgt men een score voor iedere piloot/vliegtuig

combinatie. Hoe natuurgetrouwer de simulatie wordt, hoe meer variabelen

men mee moet nemen en wegen. In de werkelijke situatie is het begrip

sta~~aard- of ideaal vluchtprofiel zinloos; dit kan van moment tot
- --".>--.----------_.~. ---_..~ .. ---'--~---_.-..-

moment veranderen, b.v. afhankelijk van weersomstandigheden en/of

ander luchtverkeer.

- Een ander probleem in dit verband is dat van de voortgezette

training (in het vliegtuig): welk deel van de vliegprestatie is te

wijten aan de simulatietraining en welk deel aan de "echte" training

(on the job)?
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- Het toevoegen van veel storingen (ef. 18. Kragt, 1971) kan ook

ongewenste .effecten hebben op de "inleving" (13. Huddleston et aL, 1971).

In dit verband wordt de term "tijdscompressie" gebruikt waarbij onder

scheid te maken valt tussen:

1. zuivere tijdscompressie: alles verloopt evenredig sneller.

2. compressie van "events" d.w.z. dat het proces normaal verloopt maar

dat storingen met een hogere frequentie dan normaal worden

aangeboden.

Volgens Wooden (19. Wooden, 1973) is het (maximaal) mogelijk het gesi

muleerde (vlieg)proces 2x zo snel te laten verlopen als in werkelijkheid

(zuivere tijdcompressie 50%) zonder dat de ppn./leerlingen de

situatie als irreel ervaren. Wordt de tijdcompressie nog meer opge

voerd dan is dit weI het geval hetgeen o.a. tot uiting komt in uit

spraken als: "B: only happens in the simulator". Gezien het feit dat de

door de werkgroep M.M.S. i.o. voorgenomen experimenten zich over

relatief lange tijd zullen uitstrekken (met trials van 2 a 3 ~ur) is

het zeker de moeite waard om m.b.v. ervaren operators in een aantal

"pilotllstudies de bruikbaarheid van deze technieken te onderzoeken.

- Een slechte onderhoudspolicy kan eveneens een ongunstige invloed op de

inleving hebben; de simulatieapparatuur dient even betrouwbaar te zijn als

het vliegtuig (13. Huddleston et al., 1971) (Dit geldt m.i. in nog

sterkere mate voor de M.M.S. processimulatie.)

- Volgens piloten is er altijd een gebrek,.aall "in-flight stress" door

het ontbreken van factoren als luchtverkeer en gevaarlijke conse

quenties van fouten (5. Rolfe, 1971).

Wilcock en Tomlinson (20. wilcock et al., 1973) stellen echter dat in

gesimuleerde situaties, waar de taak eenmaal geleerd is, het effect van

het gebruik van normale controls/displays de betrekkelijke "vreemheid"

van de omgeving onderdrukt.

Ook hier kan opgemerkt worden dat de M.M.S. processimulatie op dergelijke

factoren onderzocht dient te worden. Waarschijnlijk is het m.b.v. ob

servatie en interview mogelijk een indruk te krijgen van door proces

verstoringen veroorzaakte "stress" (zie ook par. 3.2.) in de veldsituatie

en deze teo ·vergelijken met effecten van analoge si tuaties in 1a-

boratoriumsetting. .

- Met name hebben de laatste opmerkingen te maken met de motivatie en

attitudes van leerlingen/proefpersonen t.a.v. de situatie waarmee zij

gecon~ronteerdworden. Enig onderzoek t.a.v. deze problematiek is

o.a. verricht door Grodsky et al. (21. Grodsky et al., 1966). Is aangevraagd.
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3. SIMULATIE'BIJ LUCHTVERKEERSLEIVING.

3.1. Inleiding.

Een ATC-systeem kan als voIgt omschreven worden: het geheel

van mensen en middelen dat het continu bewaken van een bepaald

volume luchtruim tot taak heeft en daarbinnen verantwoordelijk

is voor de begeleiding en controle van het in- en uitgaande

luchtverkeer. M.b.t. deze begeleiding en controle worden

criteria gehanteerd als:

- vei ligheid

- ordelijkheid (orderliness)

- vlotte doorstroming (expedious flow)

De verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van

deze taak is (tot nog toe) toebedeeld aan operators met

technische hulpmiddelen en specifieke methoden (procedures).

Door de voortdurende toename van de verkeersintensiteit, de

beperkter manoevreermogelijkheden van nieuwe (grote) vliegtuigen,

de eis totefficientere afwerking van het luchtverkeer

en constante of zelfs strengere eisen t.a.v. de veiligheid,

wordt de operator in dit systeem steeds meer mentaal belast. (22.

MEMO M.M.S. no. I, 1973). Men poogt dan ook zijn taak

(gedeeltelijk) door automaten te laten overnemen~ b.v o door

informatie vooraf te bewerken, te combineren en zo mogelijk

beslissingen tot standaard (automatische) procedures te trans

formeren.

De mate waarin zoln systeem echter geautomatiseerd kan worden, is

afhankelijk van de voorspelbaarheid van de systeemomgeving~en

de mate waarin regels voor het implementeren van beslissingen

-genomen door de operator- vastgelegd kunnen worden in de vorm

van algorithmen.

Bij een ATC-systeem hebben we te maken met een situatie die als

voIgt gekenmerkt kan worden:

t. Gegevens over de omgeving van het systeem zijn incompleet of

onduidelijk.

2. Er is een zeer groot aantal beschikbare alternatieven voorde

zelfde acti~lli.

* Met omgeving wordt hier het gedrag van het proces bedoeld.

**~~Dezelfde acti~iis op tevatten in de betekenis van de Sitter

wanneer hij spreekt over: dezelfde transformatie, (23. de Sitter,

1972) •
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3. Er z~Jn niet-eenduidige en talrijke prestatiecriteria, waarvan

de relatieve belangrijkheid onvoorspelbaar is of kan worden.

(Naar analogie van F.S. par. 3.3. ideaal-profiel).
------ -".-'-'._- -----_..--~ ,.__..- -_.._-

Het beheersen van een dergelijke situatie vereist voor alles

een grote flexibiliteit (24. Dirken, 1973, 25.Wagenaar, 1973)

welke tot nu toe alleen door een menselijke operator opgebracht

kan worden, zij het dan m.b.v. geavanceerde apparatuur. Hij blijft

echter degene die bepaalt welke actie op welk tijdstip moet worden

ondernomen...

3.2. "Stress en strain".

Voor een illustratie van de taaksituatie van een verkeersleider

(verder operator te noemen), wordt nu het door Kirchner en Laurig

(26, Kirchner en Laurig, 1971) ontwikkelde model (fig. 3) gepre

senteerd. Met de door hen gebruikte begrippen als uitgangspunt

wordt nagegaan wat andere onderzoekers hier aan toe te voegen

c.q. te becritiseren hebben. Kirchner en Laurig stellen dat de

funktie van ATC is: "Het verkeer te observeren en zo nodig in te

grijpen om dit verkeer zo veilig en goed (voor zover te meten

met criteria als ordelijk en vlot) mogelijk door te laten

stromen". Dit betekent dat het verwerken van informatie en het

nemen van beslissingen de belangrijkste functies van de operator

zijn. Zij voegen hier aan toe: "Het begeleiden van vliegtuigen

vanaf de grond is een regeltaak, waarin feedback van informatie

over de toestand van het proces alleen dient om de uitvoering

van instructies te controleren en toekomstige acties mogelijk te

maken (open-loop)". Wil men dit mens-machine-systee:toptimaliseren

op grond van economische en sociale criteria, dan dient men de

taak van de operator in het ATC-systeem te evalueren. Hierbij

zijn twee gezichtpunten mogelijk: enerzijds kunnen we kijken

naar de Rei die hij speelt in het ATC-systeem -zijn deeltaak-

en anderzijds naar de eisen die deze taak aan hem stelt en het

effect daarvan op hem. Een analyse van zijn rol (taken) zal leiden

• Verderop in dit hoofdstuk wordt enig voorbehoud gemaakt t.a.v.

deze stelling. Zie bIz. 21 e.v•

.. In feite hebben we hier te maken met een mens-machine-mens-machine

systeem. De piloot+vliegtuig vormt ook een mens-machine systeem,

zij het hier een subsysteem van het ATC systeem. Men spreekt dan

ook weI van een hierarchie van mens-machine systemen.
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tot het opstellen van criteria m.b.t. de kwaliteit van zijn werk -zijn

prestatie- en m.b.t. de consequenties van vergissingen, fouten e.d.

Jopleiding,

?"
.I'l training

vaardigheden pn/of bekwaamheid

selektie

taakeisen -(job demands)
I

individuele L,

momentane
werkcapaciteit

momentane
vermoeidheid

/t'-

""I ,
~ stress strain

- " --.- -
Figuur 3. Taaksituaties van een operator.

De taakeisen kunnen omschreven worden in termen van (zie ook fig. 3.):1.

Vaardigheden en 2. Stress.

ad.t. Vaardigheden (skills) zijn wat de operator moet kunnen am een taak

(task) uit te voeren. Vaardigheden worden gerealiseerd door de

specifieke bekwaamheid (ability) van een operator. Om voor een bepaalde

taak iemand met de juiste kundigheid te krijgen, maakt men gebruik

van training, opleiding en/of selectie.

ad.2. Stress heeft be trekking op de mate waarin door de taak (job) op

de vaardigheden een' beraep wordt gedaan. Stress leidt tot strain

afhankelijk van de individuele momentane werkcapaciteit. Deze

individuele momentane werkcapaciteit is een functie van de kundigheid

en van de momentane vermoeidheid (mentaal/fysiek) als gevolg van de

strain.

In de figuur (3) 1S dit m.i. niet geheel correct weergegeven; het zou beter

zijn de individuele momentane werkcapaciteit tussen stress en strain te

plaatsen. Op grand van bovenstaande redeneringen volgt immers dat Strain=F

(Stress, Ind. Mom. Werkcap.). Bovendien valt op te merken dat het model niets

zegt over de motivatie en ambities van de operator. Ret lijkt toch wel

waarschijnlijk dat de strain hier medevan afhankelijk is.

Elders in hun betoog gebruiken Kirchner en Laurig de term workload, maar

de tekst wettigt de conclusie dat hier weer strain bedoeld wordt. Een

overeenkomstige term voor stress zou dan taskload zijn.
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Kalsbeek (27. Kalsbeek, 1967,28. Kalsbeek, 1970), Soede (29. Soede,

1972, 30. Soede, Coeterier en Stassen, 1971) hanteren de begrippen uit

wendige belasting en functionele belasting, die m. i. de hier gebruikte

termen stress en strain vrijwel dekken. (In hoofdstuk 5 wordt op deze

terminologie teruggekomen).
---

Sperandio (31. Sperandio, 1971) veronderstelt dat bij een ATC

taak de workloa~

a. Een functie is van de gebruikte operationele methoden (proce

dures) •

b. Als gevolg van deze procedures een regulerend (feedback) effekt

heeft op de keuze van die procedures.

In fig. 4 is dit mechanismeweergegeven' (m. i. geeft de gestippelde

lijn de situatie beter weer; het regulerend effect beinvloedt

aIleen de procedures en niet de taakeisen).

+r'- - - - -----1
.... door operator "".., r workloadgebruikte procedures

feedback ~ regulerend effect
~

j taakeisen

Figuur 4.

Sperandio veronderstelt nu dat dit mechanisme zich in normale

(bep. verkeersintensiteit, weersomstandigheden) omstandigheden

zo instelt. dat er een workload ontstaat die optimaal is t.a.v.

de capaciteit en behoeften van de operator.

In een experimentele situatie (32. Sperandio, 1970) heeft hij

deze hypothese o~derzocht: Hij yond ondermeer dat de operator de

~est efficie~~~~,rocedures (eff. t.a.v. de taakeisen) aIleen

gebruikt als de workload zijn maximale capaciteit dreigt te over

schrijden. Bij lagere taakeisen -en dus ook lagere workload- gaat

hij Minder efficiente procedures hanteren. Dit wordt verklaard

door de grotere satisfactie die hij ondervindt van het verfijnd

afwerken van procedures en door het willen handhaven van een

bepaald niveau van activiteit.

Kalsbeek (33. 'Kalsbeek, 1971) meent dat, afgezien van enige reser

vecapaciteit, dit regulerend effect uiteindelijk een onvoldoende

prestatie te zien zal geven indien de taakeisen blijven toenemen.
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Rij noemt dit taakpathologie. Immers, de operator wil of kan

zich niet later overbelasten. Zou dit weI geschieden (veilig-

heid, ambitie) -dit kan kortstondig{:!: 3 mipg)- dan spreektMalsbeek van

menspathologie, aangezien een dergelijke overbelasting op lange

termijn ongunstige gevolgen heeft voor de gezondheid-.

Chapman et al. (l~_. ChaIJll1.~n 125~ hebben in een ATC-systeem de

effecten op de operator van een systematische toename in wat zij

noemen taak- of inputbelasting (taakeisen) bestudeerd. Zij pos

tuleren, dat als resultaat van deze toename, twee soorten stress
• ••ontstaan ,te weten;

a. Failure stress (faalangst). Deze ontstaat door een verwachte

afwijking tussen gewenste en feitelijke prestatie in de

nabije toekomst. Ret gevolg zou een discriminatie van de

relatieve belangrijkheid van de taak in de stimulus zijn.

Dit leidt tot kortsluitingen ~n de respons van het individu

d.w.z. in het informatie verwerkend en beslissingen ~emend

gedrag.

b. Discomfort stress. Deze ontstaat door het geconstateerde verschil

tussen de vereiste en de wenselijke inspanning. (n.b. er wordt

niet gezegd of het over- of onderbelasting betreft). Dit zou

leiden tot de keuze van een speciale procedure, zodanig dat de

systeem-effektiviteit niet afneemt en het gewenste niveau

van inspanning gehandhaafd kan worden. Chapman et ala noemen

dit adaptief gedrag en concluderen dat een ATC-systeem zodanig

ontworpen moet zijn dat dit gedrag vertoond kan worden. Dit

kan slechts als er een grote flexibiliteit bestaat t.a.v. de

procedures die de operator kan gebruiken.

Deze laatste opvatting over "stress" komt nagenoeg overeen met

Sperandio's ~~~~~ie (31 0 SperandioR 1971) over het regulerend

effekt.

Als afsluiting van de paragraaf voIgt nu de theorie van Luczak

(35. Luczak, 1971): Deze bouwt een theorie op over stress m.b.v.

* Zie b.v. ook Memo M.M.S. no. 1 (22. Memo, M.M.S., no.I,1973)

*~ In de terminologie die tot nu toe gebruikt is betekent stress

hier: strain.



- 23

formele logica, systeem- en informatietheorie, met het doel de

individuele mentale werkcapaciteit te kunnen bepalen. Naar

analogie van de elektrische condensator waarvoor geldt: capa

citeit is lading gedeeld door potentiaal (C=Q/V), "formuleert"

hij deze individuele mentale werkcapaciteit als voIgt:

mentale strain
mentale werkcapaciteit

mentale stress

Voor het bepalen van de strain maakt hij gebruik van fysiologische

variabelen als hartfrequentie en sinus-aritmie (22. Memo, M.M.S.,

no.l, 1973). Luczak onderneemt een poging om de stress te analyse

ren en op grond daarvan simulaties op te zetten, uitgaande van

de veronderstelling dat mentale stress en mentale prestatie aan

elkaar gerelateerd zijn. De mentale prestatie (output) van een subject

kan beschouwd worden als een Ivorm van mentale energie. Deze

mentale energie veroorzaakt een trans forma tie van de vector van

inputgegevens xi, tot een vector van outputgegevens Yi' Dit is een

proces van informatieoverdracht dat beschreven kan worden in een

model van menselijke informatieverwerking (36. Welford, 1960).

Zie figuur 5.

Xi--?f :~~:o~~;utl----'"""'L·m_c:_n_ch.,.t_:_:_:_;-,miK'~_e_s_l_.__'l---l_~_~_~_:~.u~c~~_i~e~v_e~.~--:~ Yj

Figuur 5.

Tot de taken die aan,de meest strikte beperkingen t.a.v. informa

tieoverdracht onderhevig zijn (in het centrale beslissingsmecha

nisme) rekent Luczak: toezichthoudende, beheersende en stuurtaken

(control tasks).De taak van de verkeersleider valt in die catego

rie. Om bruikbare uitspraken te kunnen doen over individuele men

tale werkcapaciteit belast hij met een gesimuleerde ATC-taak het

centrale beslissingsmechanisme. Door dit mechanisme worden echter

niet alle beslissingen als evenveel strain veroorzakend ervaren.

M.b.v. netwerkanalyse wordt de taak opgesplitst in beslissingen,

gebeurteniasen en acties. Er ontstaan dan "besliaaingsbomen".

De systeemleer voorziet in concepten ala complicatie en com-
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plexiteit. De complicatie van een beslissing neemt evenredig

toe met het aantal knopen, de complexiteit neemt evenredig toe

met het aantal relaties (mogelijkheden). Zie hiervoor figuur

6.

~_""= relatie

noop

Figuur 6.

Er wordt nu verondersteld dat het centrale beslissingsmechanisme

van de operator wordt belast door complicatie en complexiteit,

terwijl de derde dimensie van stress gevormd wordt door de voor

de beslissing (en) beschikbare tijd.

Als waarschijnlijkheden worden toegevoegd aan de elementaire

beslissingen:binnen de beslissingsboom, kan informatietheorie

(37. Din.44301, 1967) worden toegepast om de beslissingsinhoud

van de taak te beschrijven. De overgedragen informatieinhoud,

T.. , van een transformatie x.,y. (de transformatieinhoud) is
1J 1 J

dan:

T •• =
1.J

p(x. ,y.)
log 1 J

P (x. )p (y.)
1 J

De gemiddelde overgedragen informatieinhoud van een transformatie

K is dan:

.-k ~TK ·- • 1 • 1 P(x. ,y .) T •.
1= J= 1 J 1J

Om echter een redelijke maat voor stress te verkrijgen moe ten de

strategien van de operator in rekening worden gebracht, gezien

het feit dat hij niet altijd de optimale of dezelfde strategie

gebruikt om de taak uit te voeren. De taakanalyse moet dus gevolgd

worden door een strategienanalyse. De gemiddelde overgedragen infor

matiehoeveelheid T' van alle mogelijke strategien K is dan:

T' = lim ~ TK
K-+oo
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De gemiddelde overgedragen informatiehoeveelheid per tijdseen

heid T is dan: T = ~'

Waarbij1: de verwachtingswaarde voor de transmissietijd is.

=~~1: .1. lL .. p(x.,y.)
~= J= -~~J ~ J

De formule voor T wordt dan:

T = lim
K [

p (x. ,y.) ]
1 L £. p(xi,Y j ) log p(/)p~Y.)
K i=l j=l ~ J

L. ~ ""C. .p(x. ,y.)
i=l j=l ~J ~ J

De T wordt dan beschouwd als een goede indicator voor stress,

welke dan voornamelijk afhangt van de drie stressparameters:

I. complicatie - het aantal vectoren x. ,y .•
~ J

2. complexiteit - het aantal waarschijnlijkheden p(x. ,y.).
1 J

3. de verwachting van de transmissietijd,1C.

Om ieder van deze drie parameters te meten.werden aparte "simula

ties" opgezet:

I. Voor de variatie in transmissietijden een gemodificeerde'

binaire keuze generator (33. Kalsbeek, 1971).

2. Voor de variatie in complicatie een stochastisch gevarieerd

signaal waarop met een toets gereageerd moest worden.

3. De variatie in complexiteit werd aangebracht door op een ATC

radarscherm verkeerssituaties aan te bieden met variabelen als

aantal vliegtuigen. hoogtes. snelheden en koersen.

Voor zover mij bekend heeft Luczak over deze experimenten nog

geen resultaten gepubliceerd.

Op te merken valt dat de door Luczak gehanteerde maat voor stress

aIleen bruikbaar is bij een taak die slechta een (zij het dan ge-

'compliceerde en complexe) beslissingtegelijk vereist (zoals

bij zijn simulaties). Als meerdere taken parallel moeten worden

uitgevoerd, waarvan de beslissingen niet opeenvolgend kunnen

worden genomen, gaat zijn analyse van stress niet meer Ope Boven

dien kunnen die meerdere taken met elkaar interfereren. Men zal

dus eerst dienen na te gaan in hoeverre interferentie en parallel

uitvoering voorkomen alvorens de stress in een bepaalde taaksituatie

te gaan kwantificeren.
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3o J. Ontwikkelin~.

In het beginstadium (38. Hopkin, 1970) lag de nadruk op display

ontwikkeling, later op het simuleren van gedeeltelijke en gehele

ATC-systemen. Een verschuiving heeft plaatsgevonden van het voor

spellen van individuele effectiviteit binnen ATC-systemen naar het

bepalen van de (een:) systeemprestatie. Dit heeft zowel de behoefte

~an simulatie~doen toenemen als oak de noodzaak_!ot het vergelijken van
veld- en laboratoriumonderzoek met elkaar t.b.v. de inhoudelijke

validiteit. Het ATC-systeemonderzoek is nu voor vele aspecten

van zijn ontwikkeling, zoals het ontwerpen van aan de mens aange

paste apparatuur, afhankelijk van simulatie.

Dit soort systemen wordt de laatste decennia ~n generaties ont

wikkelt, wat de afnemer dwingt dezelfde fabrikant aan te houden.

Veel fabrikanten zijn slechts matig geinteresseerd in de mentale

belasting van de mens in operationele ATC-systemen, waardoor veel

werk op dit gebied neerkomt op curatief onderzoek.

Evenals bij F.S. is men zeer geinteresseerd (38. Hopkin, 1970) in

de ontwikkeling van een "general purpose" gereedschap d.w.z.

een simulator die universeel bruikbaar is voor het onderzoeken

van problemen die zich bij enige ATC-situatie zouden kunnen voor

doen. Men denkt hierbij ook aan het zoeken (en vinden) van toepas

singsmogelijkheden van automatisering, het inbrengen van omge

vingsfactoren in de simulatie en methodenals "normative exer

cising" (39. Proctor, 1964), waarmee men de informatie die het

systeem binnenkomt wil beheersen en wil definieren wat een goede

systeemprestatie is en welke daarvan de componenten zijn.

(literatuur aangevraagd).

3.4. Simulatietechnieken.

In "tegenstelling met F.S., waar aIleen real-time wordt gewerkt,

zijn er bij ATC-simulatie twee technieken te onderscheiden:

1. Real-time. Hierover valt op te merken:

- Men dient te beschikken over een analogon van het ATC-systeem

Dit is meestal uitgebreide (dure) apparatuur met een over

eenkomstige personele bezetting.

- Vanwege de voor een trial benodigde tijd (2 a 3 uur) is er

een beperkt"aantal operationele situaties te onderzoeken.
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- "Comparatieve evaluatie", b.v. om prestatieverschiIIen van dag

tot dag taakuitvoering te bepalen is moeilijk haalbaar om

dezelfde reden.

- Voor het onderzoeken van nieuwe ontwerpen gebruikt men

meestal ervaren ATC-operators als ppn. Het bIijkt echter

moeilijk te zijn deze hun "oude" gedragingen (subroutines)

af te Ieren c.q. tijdelijk te laten vergeten.
---

2. Fast-time. Naast een mathematisch analogon van het ATC-systeem

substitueert men Iogische mechanismen (functies) voor de

menselijke beslissingsprocessen. Volgens Davis (40. Davis,

1971) is dat mogelijk indien aan de volgende voorwaarden

wordt voldaan:

a. De beslissingen moeten logisch zijn

b. Ze moeten a priori bekend zijn en

c. Ze moe ten eenduidig zijn.

Volgens hem voldoen de beslissingen die door een ATC-operator

worden genomen aan de voorwaarden a. en b. en gedeeltelijk

aan c.

Omdat men bij deze techniek aIleen een computer en mathe

matische modellen gebruikt zijn er i.v.m. de hoge rekensnel

heden nauwelijks beperkingen aan het aantal "runs"·dat

gemaakt kan worden.

Op het eerste gezicht lijkt het -uitgezonderd punt 2.c.- dat

de fast-time techniek in het voordeel is. Beide technieken

vormen echter een complementair paar; fast-time techniekis

vooral geschikt voor de eerste evaluatievan een groep mogelijke

ATC-systemen, de real-time techniek kan daarna worden gebruikt

voor een meer gedetailleerde studie van de in eerste ronde

geselecteerde gevallen. Daarbij is de fast-time techniek weer

geschikt voor gevoeligheidsanalyse van parameters uit de real

time situatie.
De techniek van het bouwen van mathematische modellen om ope-

ratorgedrag bij een specifieke taak te beschrijven . (38. Hop-

kin, 1970) en dit onder een groot aantal condities te doen

wordt echter pas langzaam ontwikkeld. Bij betrekkelijk sim-

pele taken is er weI sprake van proportioneel of integrereDA

gedrag, bij echte besIuitvormingsprocessen*, of bij het beschrij-

ven van gedrag van operators die meerdere taken tegelijk uitvoeren,

.wor_4J:· dit veel ml:)_eigjker._

I Zie b.v. par. 3.1. ~inleidin~
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Ret oogmerk van deze pogingen is automatisering (indien wenselijk)

mogelijk te maken en met dit doel zijn dan ook diverse biblio

grafien van deze mathematische modellen samengesteld o.a. door

Costello~ll Rigg!ngs (41~~_~stello en Riggings, 1966).
----

Een voorbeeld van zoln model is de door Ozkaptan en Gettig

(42. Ozkaptan en Gettig, 1963) ontwikkelde simulatie, waar

mee de taakverdeling tussen mens en machine vastgesteld zou

kunnen worden. Zij beweren dat hun methode de traditionele

allocatiemethoden~zoukunnen overtreffen. Zij simuleren daar

toe het menselijk gedrag d.m.v. waarschijnlijkheidsverdeling

en met bekende variantie, gecombineerd met lineaire en niet

lineaire betrekkingen. De menselijke prestatie wordt verder

gekarakteriseerd door zijn reactie op wat zij noemen interne

stress (m.i. strain), omgevingsstress (stress) en door zijn

interne stressdrempels (strainfuncties).

3.5. Experim~ntenlconclusies en opmerkingen

Zeer algemeen kan gesteld worden dat bij ATC-systemen simulatie

toegepast wordt voor training, evaluatie en research.

Ter illustratie volgen enkele specifieke toepassingen:

Onderzoek in combinatie met vliegtuigsimulators om het effekt .

van bepaalde cockpit-displays en controls op de prestatie van

ATC-systemen na te gaan.

- Voor het testen van (control)procedures.

- Als middel om sectoren te selecteren (een'lbepaald luchtverkeers-

gebied wordt -meestal radiaal- in sectoren verdeeld, die elk

aan een operator worden toegewezen).

- Om relaties te bepalen tussen sectorkarakteristieken en stress.
------:-._ ..~. ---------._---

Rierbij poogt men relaties te bepalen tussen sectorkarakteristieken

(taakeisen) en stress (strain), teneinde tot een evenwichtige taak

_~~rdeling (en dus belasting) voor een groep operators te komen.
----_.------_.

3.5.1. Experimenten

Door Alexander et a1. (43. Alexander en Cooperband, 1964) is een

onderzoek verricht naar de invloed van flexibele versus stan

daardprocedures op de prestatie van de ATC-operator. Rij maakte

gebruik van twaalf studenten zonder enige ervaring in de ver

keersleidingstaak. Deze kregen een orientatiecursus van 1 week

..
(~'7 ~~~~Q '~~a~on\
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waarin de belangrijkste concepten en procedures van ATC werden

behandeld. Daarna werden ze in twee teams, A en B, opgesplitst op

basis van testscores (ACE-L test) die het in deze week verkregen

kennisniveau bepaalden.

Het criterium voor de splitsing was dat beide teams "gelijkwaar

dig" moesten zijn. Hierna volgde een trainingsperiode die voor

beide teams verschillend was:

team A werd getraind met echteapparatuur.

team B werd getraind met een schematische representatie van de

apparatuur. (Dit was o.a. bedoeld voor een ander experiment

'(44. Rundquist:, 1963).)

Voor de training werd gebruik gemaakt van 9 twee uur durende

verkeersproblemen(m.u.v. de eerste; deze duurde 1 uur). De totale

orientatie en trainingsperiode nam vijf weI,en in beslag.

Het experiment bestond uit 24 twee uur durende probleemsituaties,

die opgebouwd waren uit een combinatie van drie variabelen, te

weten:

1. Regelf1exibili teit

2. Verkeersverdeling (geografisch)

3. Verkeerssamenstelling

~_~~~~ ~d.d. Deze (belangrijkste) variabele bestond uit twee condities:
----_._._--

a. De standaard situatie. Het team "operators" moest-vliegtuigen

langs voorgeschreven punten langs een gespecificeerde route

leiden, afwijkingen van die route waren niet toegestaan.

b. ·De flexibele situatie. Hier bestonden aIleen voorgeschreven

(sector) binnenkomst- en uitgangspunten. Het team was verder

vrij in het formeren van het verkeer. (Dit geldt niet voor

opstijg en landingstraject, waar altijd strikte routes worden

aangehouden.)

ad~2. Di~b~'t:~eft-de v~~keersverdeling-overde twee experimentele-'

sectoren Noord en Zuid. Er waren drie condities: 1. Noord meer

verkeer dan Zuid, 2. Zuid meer verkeer dan Noord en 3. evenveel

verkeer.

ad.3. Dit betreft de prestatiekarakteristieken van de vliegtuigen.

Er waren twee condities: 1. Homogeen (aIle vliegtuigen van het

zelfde type)en 2. !Wee verschillende types en van beide evenveel.
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Na iedere trial werd het desbetreffende team voorzien van gege

vens over hun prestatie en daarmee een nabespreking gehouden.

Als prestatiecriteria werden gebruikt:

1. Veiligheid - voor iedere trial werd de waarschijnlijkheid

van een botsing r (C) tussen enig paar

vliegtuigen uitgerekend. (Methode niet aan

gegeven. )

2. Doorstroming

3. Ordelijkheid

het percentage vliegtuigen dat minstens een

keer werd opgehouden (omgeleid) plus het

percentage van de totale tijd onder systeem

controle bij wachten (vertragingen).

de mate van vermindering in variantie van

binnenkomsttijden en de gemiddelde afstand

van opeenvolgende vliegtuigen.

4. Procedures - a. het gemiddelde aantal connnunicaties per

vliegtuig.

b. de gemiddelde duur van die communicaties'~

c. de operator spreektijd daarvan.

d. de totale schakeltijd van de operator om

met de computer te interacteren.

e. het gemiddeld aantal meldingspunten (clearance)

per vliegtuig.

D.m.v. factoranalyse werde de respectievelijke invloeden van de

variabelen op de prestatiecriteria bepaald.

Conclusie: Blijkens de variantie-analyse had aUeen de regel- ,

flexibiliteit inv~oed op de prestatie. Voor beide teams bleek

de prestatie op criteria 2 en 4 sign.(pO,OS) beter te zijn als

flexibele procedures toegepast mochten worden.

Verschillen in operatorprestatie (38. Hopkin, 1970) zijn gebleken

wanneer men informatie discreet i.p.v. continu presenteert (sub

stitueert). Dit kan consequenties hebben wanneer men deze

susbstitutie wil toepassen bij simulatie. Relevantie en genera-
-~------
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liseerbaarheid van simulatie bevindingen worden op zijn minst

twijfelachtig. Een illustratie hiervan is een onderzoek van
,-,

Simon (45. Simon, 1965). Hij onderzocht het effect van genoemde

susbstitutie op de kans en de snelheid van het object-herkennen

op radarschermen, door de informatie als continu bewegende

stippen of als discrete puntjes aan te bieden.

De opzet van zijn experiment was:

1. twaalf proefpersonen. Deze waren technisch hoog gekwali~iceerde

en goed getrainde radar-operators.

2. De observatietijden waren 10, 20 en 40 seconden.

3. Displaygrootten van "6" en "12" (inch).

4. Gepresenteerde gebied 9 of 18 mijl (1m) in het vierkant.

5. Verschillende (meer of minder moeilijk te herkennen) object

karakteristieken.

Zijn resultaten waren:

a. Er waren geen sign. verschillen in het aantal werkelijke of

vermeende onderschepte objecten.

b. Er was sign. minder zoektijd nodig om dezelfde objecten te

onderscheppen op het continu display.

c. Dit tijdsverschil namtoe ala de objecten moeilijker te

herkennen waren en de beschikbare waarnemingstijd toenam.---------
Uit diverse (46. Kidd, 1958,47. Versace, 1956) onderzoekingen is

gebleken dat, wanneer een unitaire d.w.z. een voor een man

geschikte taak bij normale belasting, wordt verdeeld over meer~

dere operators, de toename in prestatie -als er een is- bij

zonder klein is. M.a.w. als een operator de taak adequat kan

afhandelen bij normale belasting, dan heeft het toevoegen van

helpers nauwelijks zin, met name bij die taken waar sprake is

van informatie verwerken en beslissingen nemen (mentale taken).

(zie b.v. ook I~. Kragt, 1971). Inovereenstemming! hiermee

zijn de resultaten van een onderzoek van Kidd (48. Kidd, 1961)

Hij concludeerde o.m. dat "teams"(bij ATC) de beste pJ."estatielE!veren als

de taken zodanig ontworpen zijn, dat iedere man zo onafhankelijk

mogelijk van het team werkt (coactieve groep).

(De vraag is natuurlijk of men dan nog van een team kan spreken.)

Kidd liet een operat~r een gesimuleerde luchtsector bedienen
---"'------ ~--------
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onder diverse condities. Daarna verdeelde hij deze sector in tween

en liet iedere helft door een operator bedienen. (In een later

stadium deelde hij de sector in drien).Als prestatiecriteria

gebruikte hij:

a. de systeemefficiency - het gemiddeld percentage oponthoud

per vliegtuig.
. ..

b. de veiligheid - het sommeren van separat1efouten.

Zijn resultaten waren dat de groepsproductiviteit "proportioneel

inferieur" is aan de individuele prestatie. Zijn hypothese hier

voor was, dat de eis tot coordinatie van de werkzaamheden wordt

gesuperponeerd op de normale taakeisen en leidt tot een propor

tionele reductie in de prestatie van het taakgericht gedrag.

Het enig theoretisch voordeel van een grater aantal operators is

de verhoogde capaciteit van het "kortstondig geheugen".

Kidd's algemene conclusie was, dat de coordinatie-eisen geminima

liseerd dienen te worden tot een voor de taakmotivatie/satisfactie

op lange termijn aanvaardbaar niveau. (Dit operationaliseert hij

niet.)

Bisseret (49. Bisseret, 1971) voerde een experiment uit dat be

trekking had op. de "operative memory" van de ATC-operator. Hij. deed

dit m.b.v. een zeer realistische simulatie van de procedurele

taak.

Zijn veronderstelling was dat, wanneer een proefpersoon verteld

wordt dat een andere variabele dan de onderzochte doel van het

experiment is, deze proefpersoon zich m.b.t. de te onderzoeken

variabele "normaal" zal gedragen d.w.z. zich niet meer of

minder zal inspannen. Bisseret vertelde de proefpersoon dat het

experiment het meten van zijn probleemoplossingstijd ten doel had,

zodat hij niet wist dat in werkelijkheid zijn geheugencapaciteit

werd onderzocht. Op een bepaald, voor de proefpersoon·onverwacht,

opgeblik werd de stripkaart (over~icht van de

verkeerssituatie) bedekt en hem gevraagd te beschrijven hoe de

verkeerssituatie op dat moment was. Op deze wijze kregen de onder

zoekers een beeld van het aantal herinnerde vliegtuigen en

voor elk daarvan het aantal en de soort attributen waarmee het

herinnerd werd. _
(De vraag blijft in hoeverre het "operative memory" door deze probleem-

stelling toch niet beinvloed wordt).

~ Het overschrijden van de norm voor de minimaIe afstand tussen

vliegtuigen (afh. type, koers,snelheid)
~~~--- .- -~.~-----
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3.5.2. Opmerkingen

- Simulatie kan effectief gebruikt worden om effecten van systeem

fouten op de systeemprestatie te demonstreren en de capaciteit van

___~_~nd~~~ening bij terugvallen hierop te beproeven.

- De voorkeur van operators voor bepaalde displays en controls kan

een gevolg zijn van hun opleiding; het leren ging er sneller en/of

beter mee.(38. Hopkin, 1970) Dit hoeft uiteraard niet te garanderen
dat die dis-playsen-cont:rols ook belangriikeriTjn voor de proces-

beheersing (overigens ook afhankelijk van de toestand van het proces).

Dit kan ondermeer de variantie bij een paired-comparison onderzoek

verklaren.

Omdat ATC(en andere) processen continu verlopen, bestaat er een

specifieke problematiek t.a.v. het aflossen van operators.

Kidd en Kincade (50. Kidd en Kincade, 1961) vonden een korte maar

forse daling in prestaties, die te reduceren zou zijn door "hand-over"

perioden~ Dit zou echter aIleen te realiseren zijn via een aangepast

taakontwerp(dubbele sets displays en controls, ruimte.). Een

ander probleem is de voor de ''hand-over'' periode benodigde tijd.

Een 3x8-uur ploegensysteem is dan niet meer voldoende.

Silver(51. Silver" 1965) veronderstelt, dat hoe meer ervaring

de operators met het ATC-systeem hebben, des te minder realis

tisch de trainings-simulatie behoeft te zijn •

• Deze prestatiedaling wordt dan toegeschreven aan het ontbreken

van informatie over het gedrag van het proces in de voorafgaande

periode. Deze informatie is nodig om het huidige gedrag van het

proces .oP de juiste wijze te interpreteren. (zie ook 18. Kragt,

1971.)
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4. SIMULATIE BIJ SUPERTANKERS.

4. ]. Oorzaken.

De problemen die zich voordoen bij het besturen van grote (meer dan

200.000 BRT) schepen, hebben vooral te maken met de grote Iooptijden

die bij de stuuracties een rol spelen, voordat een door de operator

waarneembare verandering in de toestand van het systeem -de koers

is opgetreden.

Het probleem is dus niet het verwerken van veel informatie ~n korte

tijd (zoals bij het besturen van vliegtuigen en het leiden van

luchtverkeer nodig is), maar juist het integreren van weinig informa

tie over een relatief lange tijd (25. Wagenaar, 1973).

Men kan zich dan b.v. de volgende vragen gaan stellen (52. Hooft,

]973) :

- hoe lang kan de operator onthouden welke actie hij heeft ondernomen?

- hoe lang kan hij onthouden welke waarnemingen hij heeft verricht?

- wat is dekleinste verandering (en mate van verandering) die hij in

deze situatie kan waarnemen?

Teneinde na te gaan hoe een groot schip met bepaalde hulpmiddelen zich

gedraagt als het bestuurd wordt door een mens, maakt men gebruik van

een manoevreersimulator met een zeer hoge fidelity. Een beknopte

beschriiving hiervan is te vinden in bijlage II alsmede in (52).

4.2. Experimenten.

Het doel van de te verrichten enverrichtteexperimenten is te bepalen

of een "redelijk bekwame operator" in staat is een schip volgens

bepaalde criteria te besturen, te onderzoeken welke hulpmiddelen hij

daarvoor nodig heeft en het effect van dergelijke hulpmiddelen op de

stuurprestatie.te bepalen.

Enige opmerkingen t.~.v. deze experimenten zijn eveneens in bijlage II

te vinden.
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5. DISCUSSIE EN CONCLUSIES.

5.1. Discussie.

In aansluiting op de in par. 1.5. genoemde eis tot het ontwerpen van

een typologie van processen kan men zich afvragen in hoeverre de 1n

deze tekst besproken processen overeen komen met het door de werkgroep

M.M.S.-i.o. te simuleren proces. Met behulp van onderstaand schema

(figuur 7) is gepoogd deze vraag enigermate te beantwoorden. Een

dergelijk overzicht dient verder uitgebouwd en verfijtid':te"-worden-'Om

enig praktisch nut te hebben, maar voor een ruwe typering is het

hier bruikbaar. (In de meest rechtse kolom zijn de simulatietoepassing

en genoemd; dit zijn geen proceskarakteristieken!)

rs:::
loop en stijg- informatie- taak simulatie

tijden van pro- presentatie volledig toepassing
proces ces variabelen unitair?

vliegen kort zeer uitge- ja vnl.
breid training

luchtverkeers- middel uitgebreid nee vnl.
leiding mens-·en

systeemon-
derzoek

varen super- lang beperkt ja vnl.
tankers systeem-

onderzoek
en training

chemisch proces middel/lang uitgebreid nee vnl. mens-
en systeem-
onderzoek.

Figuur 7. proceskarakteristieken en simulatietoepassingen.

De conclusie luidt dat het ATC-proces de meeste overeenkomst vertoont

met het chemische proces. Een essentieel verschil is echter dat

ATC-processen niet door de operator zelf zlJn stop te zetten, noch

dat het systeem vanzelf stopt op een door de operator gewens t momen t •
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Dit zou een verklaring kunnen vormen voor het feit dat men zich

bij AT~ meer zorgen maakt over de mentale belasting van de operators

dan over de mensprestatie en taakbeleving. Daarbij veronderstelt.

men dan, dat als deze mentale belasting op aanvaardbaar niveau is,

de taak "bevredigend" kan·worden vervuld. (Dit wordt overigens

door de praktijk bevestigd.)

Alvorens hier verder op in te gaan lijkt het mij nuttig de in de

paragrafen 3.2 en 3.4 genoemde begrippen m.b.t. mentale belasting eens

naast elkaar te zetten. Zie hiervoor figuur 8.

\auteur(s) Kirchner en Kalsbeek Chapman Luczak Ozkaptan

belasting\ Laurig c.s. et al. en Gettig

objectief stress, uitwendige input- mentale omgevings-

taskload belasting belasting stress stress

subjectief strain functio- diverse mentale interne

workload nele be-. soorten strain stress

lasting stress

Figuur 8. Mentale belasting.

Kennelijk worden hier twee opvattingen over het begrip "stress" gehan

teerd, te weten:

I. Er is een uitwendige belasting die een interne spanning veroor

zaakt. Dit is een analogie van het uit de mechanica bekende

begrip belasting (ang.: stress) voorgesteld door een kracht met de

dimensie MLT~2 en (indien deze op een voorwerp wordt uitgeoefend)

de daardoor onstane spanning (ang.: strain) b.v. in de vorm van een

1 . d d' . -1-2normaa spann~ng met e ~mens~e ML T •

(n.b. Luczak gebruikt een andere analogie.)

2. Er zijn een aantal omgevingscondities die in een individu stress

teweeg kunnen brengen.

M.i. zou het praktisch zijn am de begrippen belasting en spanning te

hanteren of -zo men wil- de angelsaksische equivalenten stress en strain.

In elk geval dienen er binnen de werkgroep M.M.S.-i.o. duidelijke

afspraken gemaakt te worden over de betekenis van dergelijke begrippen.



- 37 -

Weer terugkerend tot het uitgangspunt, n1. dat men zich bij ATC voor

name1ijk bezighoudt met menta1e be1asting, worden nu twee veronder

ste11ingen gemaakt over de taaksituatie bij ATC en bij chemische

processen. Uitgangspunt hiervoor is de "activation theory" (53. Korman,

1971). Deze theorie veronderste1t een omgekeerd U-vormig verband

tussen prestatie en "arousa1"(activation) van een individu. (zie figuur

9.) De "arousal" wordt dan veroorzaakt door de uit de taak voortvloeiende

stress. De veronderste1lingen zijn nu:

P2

p1

pres
tatie

t
P4---j~--+----+----r--1.

--... arousal

I. Bij ATC werkt ae operator in het

gebied A2-A4, waarin hij dus normaal

of overbelast werkt.

2. Bij het chemisch proces werkt de

operator in normale omstandigheden

in het gebied AI-A3, dus met rela

tief weinig over- of onder belasting.

Figuur 9. Verband tussen prestatie

en "arousal".

M.b.t. het chemisch proces kan men zich dan twee vragen stellen:

1. Geldt dit voor de gehele populatie van (mogelijke) operators en

onder aIle omstandigheden (inter-en intrasubjectvariabiliteit)?

2. Is de spreiding in de "arousal" (gestippelde lijn in figuur 9)

als gevolg van door de taak veroorzaakte stress variaties klein

t.o.v. het optimale gebied (AI-A3) waarin de operators werken?

Zou het antwoord op beide of een van beide vragen ontkennend zijn dan

dient het aspect mentale belasting m. i, eveneens in het M.M. S. onder

zoek te worden betrokken. Hierbij kan mentale belasting dan als een

aspect van het welzijn van de operator worden opgevat. Beide

vragen kunnen wellicht in de iaboratoriumsetting onderzocht worden m.b.v.

manipulatie van procesvariabelen.

Misschien kan de theorie van Sperandio hier indicaties geven over

het niveau van taakbelasting: indien de operator eenvoudiger procedures

gaat hanteren kan dit erop wijzen dat hij zich in het A2-A4 gebied

bevindt.
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5.2. Conclusies.

In de tekst is reeds hier en daar ingegaan op de relevantie van bepaalde

opvattingen en methoden. Terwille van de overzichtelijkheid zijn deze

ook in het volgende overzicht opgenomen.

Nr. Trefwoord

typologie

Referentie

par. 1.5.

Omschrijving

Er dient een typologie van (produktie)

processen te worden ontworpen. In eerste

instantie zal deze beperkt moeten

blijven tot processen waarvan men de

(regel)technische karakteristieken kan

vergelijken.

2.

3.

gewennings- par. 2.3.1.

gedra~

tijdscompres- par. 2.3.2.

sie

Er dient verdere literatuurstudie

naar gewenningsgedrag verricht te worden

Indien toepasbaar op het M.M.S. projekt

zouden hier o.a. ppn. mee geselecteerd

kunnen worden.

De bruikbaarheid hiervan kan m.b.v.

laboratoriumonderzoek bepaald worden.

Deze methoden (zuivere en eventcompr.)

kunnen het onderzoek van bepaalde

aspecten aanmerkelijk bekorten en dus

het aantal te onderzoeken condities

vergroten.

4. ,betrouwbaar

heid.

par. 2.3.2. Er moet naar gestreefd worden de tech

nische betrouwbaarheid van de simulator

zeer hoog te maken.
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Referentie Omschrijving.

5. motivatie par. 2.3.1. Er dient verdere literatuurstudie

2.3.2. en onderzoek verricht te worden naar

3.4. de motivatie van proefpersonen. Met

3.5.2. name dient te worden onderzocht hoe

deze problematiek zich voordoet bij

verschillende typen proefpersonen.

6.

7.

stress

procedures

par. 3.2.

5. I.

par. 3.2.

Onderzoek naar mogelijkheden om stress

te analyseren bv. met beslissingsbomen

(verdere literatuurstudie) en onder

zoek naar het taakaspect mentale

belasting (zie discussie).

Wellicht kan onderzoek gedaan worden

3.5. naar de door de operator te gebruiken

procedures. M.n. flexibele versus

strikte procedures en de invloed daarvan

op de regelprestatie en (eventueel) op

de mentale belasting.

8. info~matie

presentatie

par. 3.5. 1• Naast onderzoek naar informatiepresen

tatie in algemene"zin zou ook onder

zoek gedaan.kunnen worden naar continue

versus discrete informatiepresentaiie.

Vragen zijn dan bv.:

- bij welke intervaltijden van de

discrete presentatie verandert

de regelprestatie?

- is dit voor aIle typen visuele (evt.

auditieve) displays gelijk?
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Trefwoord

Unitaire

taak

Methoden
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Referentie

par. 3.5.1.

par. 2.3.

3.5.

Omschrijving

De conclusie van Kidd: "Coor

dinatie van een team operators

minimaliseren tot een voor de

taakmotivatie/satisfactie aanvaard

baar niveau"; opent diverse onder

zoeksperspectieven, die zeker

beantwoorden aan de doelstellingen

van de werkgroep M.M.S. Eventueel

onderzoek zou echter pas in een

later stadium verricht kunnen

worden o.m. vanwege de benodigde

taakuitbreiding.

De door diverse onderzoekers ge

bruikte methoden zullen op bruik

bare punten bekeken moe ten worden

op het moment dat de werkgroep

M.M.S.-i.o. concrete experimenten

'gaat ontwerpen. WeI is duidelijk

dat vanwege het geringe aantal I
beschikbare (ervaren) proefpersonen

specifieke statistische technieken

nodig zijn. Hiervoor zal contact

met specialisten dienen te worden

gezocht en/of literatuur geraad

.plaagd dienen te worden (evt.

scriptie) •

I I • Regelpres~ par. 1.1.

tatie

Met name bij ATC experimenten

zijn een aantal criteria genoemd

die men als regelprestatie kan

kwalificeren, maar op dit punt

veroorzaakt een chemisch (en

waarschijnlijk ieder) proces een

specifieke problematiek. M.b.t.

de simulatie van werkgroep M.M~S.

i.o. kan opgemerkt worden dat in een

afstudeeronderzoek (Paternotte
vervolg bIz. 41
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Nr. Trefwoord Referentie Omschrijving

73/74) gepoogd zal worden dit begrip

te operationaliseren.

12. Literatuur Regelmatig "scannen" ATC publicaties.

Samenvatting conclusies.

I. Ontwerpen typologie.

2. Literatuurstudie/onderzoek naar gewenningsgedrag.

3. Lab. onderzoek naar tijdcompressie.

4. Simulator technisch zeer betrouwbaar maken.

5. Literatuurstudie naar motivatie ppn.

6. Stressanalyse en onderzoek naar mentale belasting.

7. Onderzoek naar procedures.

8. Onderzoek naar informatiepresentatie.

9. Onderzoek naar coordinatie van operators.

lO.Ontwerpen van expo methoden/zoeken van stat. technieken.

11.Ontwikkelen van een criterium voor de regelprestatie.

12.Bijhouden relevante literatuur.
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Bijla~e I

Niet elke KLM
cockpit wordt op
vleugels gedragen

Aan de training van
vliegers en boordwerktuig
kundigen wordt door iedere
luchtvaartmaatschappij
de grootste zorg besteed.
Tot de belangrijkste
hulpmiddelen voor de training
behoren de vluchtnabootsers
(flight simulators) waar de
bemanningen vertrouwd
worden gemaakt met aIle
werkzaamheden die tijdens
de vlucht worden uitgevoerd.

De vluchtnabootsers, die
elk miljoenen guldens kosten,
zijn getrouwe kopieen van de
vliegtuigcockpit. De meeste
instrumenten zijn echte
vliegtuig-instrumenten. De
krachten op de stuurorganen
worden precies nagebootst.
De geluiden, door luid
sprekers voortgebracht,
geven de vlieger de indruk
dat hij de motoren hoort.
Zelfs de cockpitbewegingen
worden nagebootst.
De vluchtnabootsers worden
gestuurd door moderne,
snelle digitale computers.

Binnenkort zuHen de
vluchtnabootsers worden
uitgerust met zichtsystemen:
door de cockpitruiten naar
buiten kijkend, zien de
vliegers een getrouw beeld

••+••

KLM

van een luchthaven bij nacht
met volledige baanverJichting.
Het lichtpatroon wordt in
een computer opgewekt.

De KLM vraagt

technici

voor het onderhoud van deze
vluchtnabootsers. Mensen die
al deducerend en
combinerend oorzaken van
storingen snel kunnen vinden
en klachten verhelpen.

Ais Uw kennis van
elektronika niet "up to date"
is, kunt U op kosten van de
KLM een cursus volgen,
geleid door een bekend
Nederlands onderwijs
instituut. Uw basisopleiding
moet ETS zijn ofgelijk
waardig. Goede kennis van
de Engelse taal is vereist.

Schriftelijke soIlicitaties
onder nr. 710 te richten aan
KLM, Afdeling Werving en
Selectie, Postbus 7700,
Luchthaven Schiphol.
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BIJLAGE II.

Bezoek aan het Nederlands Scheepsbouwkundig proefstation (Stichting het)

Haagsteeg 2 te Wageningen op 29 Mei 1973, 14.00-16.00 uur.

Gesproken met ir. Oldenkamp (wtb.) en drs. Paaymans (psych.).

De simulatieopstelling:

De simulator bestaat uit de complete brug van een supertanker-deze is

vrijwel uniform voor dit type schepen. Op een panoramisch scherm dat

hier rondom is gebouwd (r = ca. 15 m), wordt een kustlijn en havenmond

(H. van H.) geprojecteerd. De projectie geschiedt met een puntlichtbron

welke bestuurbaar is. Met behulp van hybride rekenapparatuur worden de

bewegingsvergelijkingen van het schip voor iedere situatie opgelost en in

formatie aan de projector en het instrumentenbord op de brug toegevoerd.

Hiermede wordt een welhaast realistische beweging van de horizon -en voor

de roerganger schijnbaar van het schip- met overeenkomstige informatie

presentatie bereikt.

Positie, koers (gewenste en werkelijke) en snelheid van het schip, alsmede

de handelingen van de roerganger worden continu geregistreerd op een

analoge recorder. De analyse geschiedt achteraf.

Experimenten:

Het doel van de huidige experimenten is.met de roerganger (operator) als

middel, bepaalde manoeuvres uit te voeren teneinde na te gaan of deze

door een redelijk bekwame operator zijn uit te voeren, eventueel door de

informatiepresentatie aan te passen.

Men toetst de bestuurbaarheid van het schip met bepaalde navigatiehulpmid

delen. Een praktisch'resultaat is reeds bereikt in de vorm van een rate

of-turn indiaator, waarmede de draaisnelheid van het schip in graden

hoekverdraaing per tijdseenheid (sec.) kan worden aangegeven.

Empirisch te werk gaande voerde men dit in en concludeerde dat op grand

van minder koersafwijkingen bij manoeuvres het instrument nuttig was.

Inmiddels heeft het instrument ook in de praktijk zijn waarde bewezen.

Onderzoek naar de bestuurbaarheid van schepen wordt oak verricht door als

extra besturingsmogelijkheid twee-gesimuleerde-schroeven (hek en boeg

schroef dwars op de vaarrichting) aan te bieden en wederom het sturen

door redelijk bekwame operators uit te laten voeren.

In het verleden zijn oak experimenten verricht naar de fysieke effecten
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van stress in de taak en omgeving.

Een eenvoudig experiment ziet er b.v. als volgt uit:

Vaar van vakje A naar vakje B, stop

daar en passeer de lijn c niet. Volg

bij de nadering de lijn A-B zo goed

mogelijk. Men laat nu een aantal ppn.

de run uitvoeren en beoordeelt dan de

uitvoerbaarheid van de opera tie onder

de gegeven condities. Een ander oog-

merk van de simulatie is dan ook de

opleiding.

van toekomstige "supertankeroperators" mogelijk te maken.

De psychologische begeleiding van deze experimenten bestaat uit de

selectie en beoordeling van ppn., variantieanalyse, bepalen van leer

effecten etc. De mens blijft echter middel voor de simulatiedoelen.

Men beschouwt wel de beheersbaarheid van het systeem als functie van b.v.

d~ complexiteit van de taak (variabelen wind, stroming, minder/meer

ingreepmogelijkheden) en als functie van infopresentatie (decca, radar,

r.o.t. indicator) maar richt de aandacht niet specifiek op de mens, de

operator, als element van tiet systeem.

Proefpersonen:

De groepen ppn. bestaan uit ervaren loodsen of navigators van grote

schepen, soms leerlingen van een zeevaartschool. Deze worden meestal

in groepen van 8 aangetrokken voor een periode van twee weken. In deze

periode worden ca. 25 runs van een ! uur gemaakt, dikwijls volgens een ~

uur op ~ uur af schema (enige malen). Rusten en voorbereiden van de ppn.

gebeurt in een natuurgetrouwe scheepsomgeving, teneinde de inleving

in de situatie van een pp. zo min mogelijk te verstoren.

Een bezwaar van deze kleine groepen is het toerekenen van de variantie

in de resultaten van de exp~rimenten; een groot deel hiervan moet nog aan

de ppn. toegerekend worden. Technieken als het Grieks-Latijns vierkant

worden hier te hulp geroepen.

Problemen doen zich ook voor bij de instructie en onderlinge beinvloeding

van ppn.

Bij dit soort experimenten kan men moeilijk van fundamenteel onderzoek

spreken en 1S de term toegepast beter op zijn plaats. Toch lijkt het vreemd

dat men een heel onderzoekgebied, nl. de karakteristieken van de,operator.

niet nader aanpakt.
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Wellicht is dit te verklaren uit het m1n of meer commerciele karakter

van Proefstation, waar men liever direkte resultaten ziet dan wegen te

zoeken voor toepassingen van fundamenteel onderzoek.

Een en ander is overigens niet gheel in overeenstemming met het verslag

van van den Brug en Wagenaar (1969) over de voorloper van deze simulator

waarin zij aankondigen dat het voortgezet onderzoek zich zal gaan richten

op de karakteristieken van de "human operator" in het stuurgedrag~

~ TNO Communications no. 18S (S2/153)
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