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Voorwoord 

In dit rapport 'vorden de achtergronden besproken van een onderzoek 

naar enkele relaties tussen informatiepresentatie en effectiviteit 

van de taakuitvoering in min-of-meer geautomatiseerde arbeidssitua-

ties. 

Daarbij gaat het niet in eerste instantie om de concrete uitvoering 

van informatieverschaffende instrumenten zoals aanwijzende meters, 

registrerende meters, beeldschermen, e.d., maar om een of meer as

pecten die rechtstreeks te maken hebben met het reduceren van onze

kerheid van de operator over het functioneren van het technische 

systeem waarvoor hij verantwoordelijk is. Daarbij gaat het om de 

~~ waarin informatie wordt aangeboden, b.v. intermitterend versus 

continu, aanwijzend versus registrerend. 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in een laboratoriumsituatie met 

behulp van een gesimuleerd produktieproces. Enerzijds ontstaan 

hierdoor problemen bij het generaliseren van resultaten naar de 

praktijk, anderzijds biedt juist een volledig beheersbaar laborato

riumproces de mogelijkheid aspecten van informatiepresentatie 1n 

min-of-meer geautomatiseerde arbeidssituaties systematisch te on

derzoeken. In het navolgende komen deze punten verder aan de orde. 

Het uiteindelijk onderzoek zal beperkt worden tot een of slechts 

enkele aspecten van informatiepresentatie. tvel zullen een aantal 

mogelijk te onderzoeken aspecten in dit rapport worden besproken. 

Vooruitlopend op een volledige afbakening van het onderzoeksgebied 

(zie voor een globale omschrijving de H.O.I1. i.o. rapporten no. 2 

en no. 14 en/of Daniels en Kragt, 1975), is een aantal voorstudies 

verricht m.b.t. problemen die ongeacht de precieze opzet van het 

laboratoriumonderzoek opgelost dienden te worden (Paternotte, 1976; 

Paternotte, 1977). Dit betrof ondermeer onderzoek naar de bruikbaar

heid van afhankelijke variabelen en leereffecten. 

Tenslotte zij opgemerkt dat de in dit rapport gehanteerde begrippen 

met betrekking tot mens-machinesystemen zijn ontleend aan een door 

de W.O.M.-i.o. vastgestelde begrippenlijst (rapport no. 8). De 

daarvan meest gebruikte geven wij hieronder weer. 



Operator: 

Pl?OOes: 

Prooes toes rond: 

Bedrijfssituatie: 

Storing: 

Bedrijfsstoring: 

Funotie: 

Rege Zprestatie: 

Rege Zgedrag: 
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Degene die belast 

regeltaak. 

met het uitvoeren van een 

Een te regelen subsysteem 

De verzameling van de waarden van de procesva

riabelen,die, op een zeker tijdstip, noodzake

lijk en voldoende is om, gegeven het ingangs

signaal, vanaf dat tijdstip het uitgangssignaal 

van een proces tevoorspellen 

Een verzameling toestanden waarbij de 

waarden van de procesvariabelen binnen een om

schreven gebied liggen. 

Een verandering in de waarde van een of meer 

procesvariabelen die, binnen een bedrijfssituatie 

een ongewenste procestoestand kan veroorzaken. 

Een plotseling verandering van een gewenste naar 

een ongewenste bedrijfssituatie. 

De verzameling van taken, die het werk van een 

operator vormt. 

De mate waarin een operator erin slaagt enigerlei 

gesteld regeldoel te realiseren. 

Gedrag dat operators vertoneu bij het uitvoeren 

van een regeltaak. Wij onderscheiden daarbij 

observeerbaar gedrag, d.w.z. waarnemende en uit

voerende activiteiten; en niet-observeerbaar 

gedrag, d.w.z. informatieverwerkende activi

teiten. 
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1. Inleiding 

Tot de meer-of-minder geautomatiseerde arbeidssituaties rekenen wij 

aIle systemen waarin mensen voornamelijk mentale taken vervullen. 

Daarbij kan de interactie van de mens (operator) met het technische 

systeem (proces) varieren van rechtstreekse beinvloeding van proces

variabelen (handbediening) tot uitsluitend supervisie en/of alarm

bewaking (DDC-systemen). Daartussen kan men zich situaties voorstel

len als setpoint-bediening~) waarbij de operator setpoints van ana

loge regelkringen moet verstellen bij veranderende in- of uitwendige 

procescondities, advisory controlE waarbij de operator al dan niet op 

verzoek advies krijgt over setpoint-verstellingen en setpoint control 

waarbij de setpoints door een computer worden bijgesteld. 

De vraag rijst of het zinvol is onderzoek te verrichten naar het 

functioneren van mensen als regelaar/bewaker van industriele proces

sen gezien de trend tot voortgaande automatisering. De discussie 

over deze vraag is al een aantal jaren actueel. Het lijkt echter dat 

de aanvankelijke veronderstellingen over de verdwijnende rol van de 

operator niet opgaan en dat er behoefte blijft aan een mens-machine 
'. . . . ... "--

systeem (zie b.v. Edwards en Lees, 1973). Rijnsdorp (1974) noemt 

b.v. als argumenten: 

het feit dat bepaalde regelkringen moeilijk en/of slechts tegen 

hoge kosten volledig geautomatiseerd kunnen worden 

mensen iouten kunnen waarnemen die met meetapparaten praktisch 

niet te detecteren zijn. b.v. onjuiste werking van regelkleppen 

- mensen onverwachte gebeurtenissen aankunnen. Dit is vooral van 

belang bij moderne, geintegreerde processen waar het moeilijk 

zo niet onmogelijk is alles van te voren uit te denken. 

In het navolgende gaan wij ervan uit dat het zinvol is de mens in 

te schakelen bij de bewaking/bediening van min-of--meer geautomati

seerde systemen mits er -naast goede selectie en opleiding - naar 

gestreefd wordt'van zijn capaciteiten gebruik te maken. Hiertoe dient 

het raakvlak (de interface) tussen mens en technisch systeem zo 

goed mogelijk aan hem te worden aangepast. Elementen van dit 

laatste, de informatiepresentatie aan de operator, vormen het onder

werp van onze studie. Wij constateren dat in de huidige praktijk 

veelal de (volledige) verantwoordelijkheid van de operator voor het 

goede verloop van een produktieproces blijft bestaan bij toenemende 

~en aantal van deze (regel)technische begrippen laten zich in het 
Eng:l s beknopter karakteriseren, bij gebrek aan een Nederlands 
equivalent (geen omschrijving). Suggesties zijn welkom. 
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automatisering. Zijn functie verandert in die Zln dat het accent 

verschuift van bediening naar be\l7aking. 

Een voorbeeld van dit laatste is de door Vickers (1976) beschreven 

invoering van een rege1computer voor een fabriek met 26 batchreac

toren. In de oude situatie moest de operator vrijwe1 aIle rege1kringen 

met de hand instel1en. Deze taak is overgenomen door de computer. De informa-

tie over de toestand van de regelkringen en de aeties van de computer 

is voortdurend besehikbaar voor de operator. Tevens heeft hij de moge

lijkheid om ze1f in te grijpen (overrulen) binnen als veilig gedefinieerde 

bedrijfssituaties. Ook kan hij voorgeprogrammeerde veranderingen van 

bedrij£stoestanden laten uitvoeren b.v. bij een bedrijfsstoring het 

systeem in een vei1ige toestand brengen. Zie voor andere voorbeelden 

b.v. Ratcliffe (1977), Fraade (1976), Bos et.al. (1977). 

Wij stellen nu dat, indien een operator geheel of grotendeels verant

woordelijk is voor het goede verloop van een proees, hij zodanige infor

matie moet krijgen dat hij kan beoordelen of het proees goed functio

neert, of hij de juiste actie onderneemt dan weI of de juiste aetie 

(door een automaat) wordt ondernomen teneinde ongewenste situaties te 

vermijden/verhelpen en In hoeverre er eapaciteit besehikbaar is om dit 

ook in de toekomst te kunnen doen. Er is dan sprake van een regeltaak. 

Regelen vatten W1J op in de betekenis van Kelley (1968): het beslissen 

en al dan niet ondernemen van een aetie op grond van het vergelijken 

van een (of meer) meetwaarde(n) met een norm. Essentieel is dat de 

operator een beslissing neemt op grond van informatie over gewenste en 

aetuele situaties. Het feit dat dit kan resulteren In daadwerkelijk in

grijpen in de bedrijfsvoering, b.v. het verste11en van een setpoint, is 

niet wezenlijk. 

Zoals gezegd, naarmate de arbeidssituatie meer geautomatiseerd wordt 

za1 de operator ook moeten beoordelen of de automaat (ana1oge rege1aar, 

setpoint-advies, automatisehe setpoint-versteller, direete digitale 

rege1ing) correct funtioneert. 

Hieruit valt te concluderen dat naarmate de automatiseringsgraad toe

neemt de operator meer informatie ter beschikking za1 moeten hebben 

over het systeem waarvoor hij verantwoordelijk is; hij heeft niet aI

leen informatie nodig om de rege1taak uit te kunnen voeren, maar ook 

om de uitvoering van de rege1taak te kunnen bewaken (zie b.v. ook Chorley, 

]975). Dit betekent niet dat de operator continu aIle mogelijke infor-
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made aangeboden moet krijgen, maar weI dat hij er desgewenst toegang 

tot moet hebben. 

Verantwoordelijkheid impliceert oak dat het voor de operator (en 

anderen) duideIijk moet zijn welke bijdrage hij levert aan het functio

neren van het systeem. In engere zin: wat voor prestatie hij levert. 

Betreft zijn taak het daadwerkeIijk regelen van procesvariabelen of 

het instellen van setpoints teneinde bepaalde condities te realiseren/ 

handhaven. dan is deze prestatie soms af te leiden uit de mate waarin 

hij slaagt deze taak uit te voeren (zie ook Paternotte, 1974b). 

Wij meten dan een "echte" regelprestatie en wij zien een "echt" regel

gedrag. Het is dan in principe mogeIijk na te gaan of de juiste 

informatie voorhanden 1S. 

In Mens-machinesystemen waar operators conventionele*regeltaken uit

voeren, is veeial een zodanige overvloed van informatie aanwezig (zie 

b.v. Sinclair etal., 1966) dat de operator voor een keuzeprobleemge

steld wordt. Echter, naarmate systemen groter en/of meer geautomati

seerd worden, blijkt het niet of nauweIijks meer mogelijk 'aIle in

formatie tegelijk (parallel) aan te bieden. Of we 1 men gaat over tot 

zogeheten dichte pakking panelen (zie b.v. Geiser et al., 1976) of 

de informatie wordt op een centraal punt (console) serieel op verzoek 

en/of volgens bepaalde prioriteiten gepresenteerd (zie b.v. Fraade, 

1975; Grim, 1976). Bij dit laatste wordt dankbaar gebruik gemaakt van 

beeldschermen (CRT's), gekoppeld aan procescomputers. Ook in deze ge

vallen klemt de vraag welke informatie in welke vorm het meest zinvol 

is voor de operator. Een bekend discussiepunt is dat de operator een 

patroonherkenner zou zijn (Lees, 1974; Duncan, 1974) en alleen'Jopti

maal kan functioneren bij overzichtelijke,paralelle presentatie (zie 

ook Dallimonti, 1972; van Heusden et ~l., 1973; Geiser et al. 1976jRijnsdorp" 

1976). 

Een verwante discussie betreft de vraag of informatie analoog of digi

taal moet worden aangeboden, waarbij gesteld wordt dat analoge presen

tatie meer compatibel is voor mensen dan digitale presentatie. Mensen 

zouden denken in termen van trends; meer en minder. omhoog of omlaag 

e.d. in plaats van direct discrete waarden toe te kennen aan waarne

ml.ngen. 

x 
Op te vatten als niet computergeregeld; de operator stelt on 

eigen initiatief de setpoints of klepstariden 1n. 
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Digitale presentatie zou daarom aIleen zinvol zijn indien hoge kwan

titatieve eisen aan instrumentaflezing worden gesteld (zie b.v. Grim, 

]976; Bibby et al., 1975). 

In het voorgaande ZLJn een aantal argumenten besproken voor onderzoek 

naar voor mensen meest geschikte vormen van informatiepresentatie ten 

behoeve van regeltaken bij industriele processen. Onderzoek van het 

voor en tegen van bepaalde VOL~en in de praktijk wordt bemoeilijkt door 

het fei t dat operators veelal niet meer 'daadwerkelijk ingrijpen; de 

relatie tussen informatie (detectie) en actie wordt onduidelijker en 

daardoor wordt de mogelijkheid beperkt om aan de hand van regelacties 

de gebreken in het. informatie-aanbod op te sporen. Inhet voorgaande 

stelden wij echter dat de operator weI regelt, zij het dat zulks voor

namelijk beperkt blijft tot mentale activiteiten. 

Zo is er ook sprake van een regelprestatie, die echter moeilijk meet

baar is. Het regelgedrag is aIleen waarneembaar v.w.b. het informatie

opnemende aspect. 

Naast een aantal prak sche redenen (zie ook hfdst. 3) vormt dit 

laatste probleem de voornaamste reden am onderzoek naar het nut van 

diverse vormen van informatie-presentatie te verrichten in een 

laboratoriumsituatie m.b.v. een gesimuleerd proces. 

In hoofdstuk 2 geven wij een globale omschrijving van het doel en 

de opzet van het onderzoek. Vervolgens (hoofdstuk 3) gaan wijnader 

in op het taakdomein, d.w.z. het type taken waarop het onderzoek 

betrekking heeft. 

In hoofdstuk 4 worden de begrippen informatie en informatiebehoefte 

vanuit theoretische en empirische gezichtspunten besproken. 

In hoofdstuk 5 wordt het informatie··opnemende gedrag (kijkgedrag, 

bemonstergedrag) van operators aan de orde gesteld. Theoretische 

uitgangspunten en de toetsing daarvan komen aan de orde. 

In hoofdstuk 6 worden de afhankelijke variabelen, de regelprestatie 

en de taakbelasting behandeld. 

In hoofdstuk 7 wordt de verdere uitwerking van hetonderzoek besproken. 
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2. Doelstelling en opzet van het onderzoek 

2.1. Doelen 

Het doel 1S tweeledig. Getracht wordt: 

I. Praktisch bruikbare uitsprakente doen over het meer of minder ge

schiktzijn van een of meerdere vormen van informatiepresentatie 

voor een aantal min-of-meer geautomatiseerde arbeidssituaties. 

2. Tegelijkertijd te onderzoeken of het mogelijk is om in meer alge

mene zin uitspraken te doen over de geschiktheid van gepresenteerde 

informatie bij bovengenoemde situaties. 

In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de aan deze doel

stelling(en) te onderscheiden aspecten. Wij zullen hier volstaan met 

een korte toelichting: 

Een of meerdere vormen van informatiepresentatie zullen worden onder

zocht. De keuze daarvan zal berusten op praktische overwegingen; ener

zijds de beperkingen gesteld door de beschikbare laboratoriumsituatie, 

anderzijds actuele vragen naar het nut van bepaalde presentatie wijzen. 

De geschiktheid zal worden afgemeten aan de effectiviteit van de taak

uitvoering. Tevens zal worden getracht enig inzicht te verkrijgen in 

de mate waarin de taakuitvoering onder verschillende condities van 

informatiepresentatie een belasting vormt voor de taakuitvoerder. 

Daarbij zal zowel aandacht worden besteed aan objectieve belasting

maten (b.v. frequentie van waarnemen) als sUbjectieve ervaringen (b.v. 

ervaren vermoeidheid). 

2.2. Onderzoeksmodel; opzet 

Uitgangspunt bij het onderzoeken van de geschiktheid van (bepaalde 

vormen van) informatiepresentatie is de vraag wanneer het veranderen 

van (aspecten van) de informatiepresentatie tot een verandering van 

de effectiviteit van de taakuitvoering leidt. 

Daarbij maken wij het volgende onderscheid: 

I. De objectieve hoeveelheid informatie die over de toestand en het 

gedrag van een proces wordt ver~chaft. Dit betreft aspecten als 

het aantal weergegeven grootheden, de onderlinge relaties daarvan, 

de precisie van de presentatie (ruis, foutenbronnen), de frequentie 

van presentatie e.d. 
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2. De subjectieve hoeveelheid informatie. D.i. de mate waarin de 

onder 1. genoemde informatie onzekerheid bij de operator wegneemt 

over het functioneren van het proces. Deze is afhankeIijk van het 

beeld dat hij hanteert bij het omgaan met (denken over) dat pro

ces, d.w.z. de mate waarin variabelen daarin een rol spelen. 

Wij veronderstellen dat de sUbjectieve hoeveelheid informatie groter, 

gelijk of kleiner kan zijn dan de objectieve hoeveelheid informatie: 

Grot.er, als b. v. relaties tussen variabelen (nog) niet bekend zijn. 

Objectief gezien is er dan een redundante informatie. 

Kleiner, als b.v. slechts een deel van de objectieve hoeveelheid in

forma tie wordt gebruikt (minder variabelen of minder waarden van vari

abelen). 

Dit betekent dat zich bij veranderingen m.b.t. informatie-aanbod de 

volgende situaties kunnen voordoen. 

Veranderingen in de Veranderingen in de Veranderingen in de 
objectieve hoeveel- subjectieve hoeveel- effectiviteit van de 

heid informatie heid . informatie taakuitvoering 

IIoglechter (A) 

_minder-:::::::: 

minder~ ~gelijk (B) 

~gelijk gelijk (C) 

gelijk gelijk· gelijk (D) 

f.JO gelijk .:;elijk (E) 

meer.~ gelijk (F) -,..meer~ 

meer (G) 

Uit dit schema blijkt dat subjectieve informatie nog wordt onderscheiden 

in weI en niet relevante informatie in die zin dat de effectiviteit van 

de taakuitvoering weI of niet beinvloed wordt. 
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Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat de operator geen gebruik 

wil of kan maken van de beschikbare informatie. 

De met een letter aangeduide situaties worden achtereenvolgens bespro

ken: 

ad. A. Objectieve informatieverandering heeft subjectieve informatie

veranderi~ tot gevolg. Er is minder relevante informatie be

schikbaar. 

ad. B. Als A. maar nu is alleen de niet relevante hoeveelheid subjec

tieve informatie kleiner geworden. 

ad. C. Er treedt een verandering op in dat deel van de objectieve in-

formatiepresentatie dat niet als informatie wordt waargenomen. 

ad. D. Triviaal. 

ad. E. Als C. 

ad. F. De niet relevante hoeveelheid subjectieve informatie wordt groter. 

ad. C. De relevante hoeveelheid subjectieve informatie is groter geworden. 

Daarnaast valt op te merken dat als er geen sprake is van een verandering 

in de effectiviteit van taakuitvoering er wel sprake kan z~Jn van een 

verandering in de mentale belasting (situatie B: grotere belasting; 

situatie F: kleinere belasting). Dit laatste kan op zich een reden iijn 

om de informatiepresentatie te wijzigen. 

Ret is mogelijk allerlei vormen van informatiepresentatie in het labo

ratorium te onderzoeken naar de eventuele bijdragen aan de effectivi

teit van de taakuitvoering. Dit vereist echter per presentatievorm een 

experiment. 

Door het bestuderen van de w~Jze waarop een operator de informatie 

opneemt is het wellicht mogelijk meer fundamentele uitspraken te doen 

over het nut van bepaalde presentatievormen. Anders gezegd: we kunnen 

dan preciezer aangeven welke aspecten van de gepresenteerde informatie 

een verbetering in de prestatie veroorzaken. 

Wij gaan er dan van uit dat de wijze waarop de operator informatie op

neemt, het kijkgedrag, representatief is voor de werkelijke hoeveelheid, 

d.i. de subjectieve hoeveelheid uit deze situatie (procestoestand, 

systeemtoestand) verkregen informatie. 
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Daartoe willen.wij het kijkgedrag bestuderen m.b.t. fixatiefre

quentie en -duur. 

Uitgangspunten voor het bepalen van het verband tussen verkregen 

informatie en genoemde aspecten zijn mogelijk te vinden in de z.g. 

bemonsteringstheorieen (zie b.v. Senders, 1966; Moray, 1976; 

Crossman et.al., 1964). In hoofdstuk 5 komt dit nader ter sprake. 

Een andere voorwaarde is de mogelijkheid om gepresenteerde infor

matie min-of-meer objectief te kwantificeren. Hiertoe dienen we 

minstens enig inzicht te hebben in het belang van bepaalde presen

tatievormen. Dit komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 

Tenslotte: de belangrijkste aanname is dat uitspraken over verbanden 

tussen deze variabelen ook geldigheid zullen bezitten voor andere 

situaties dan de onderzochte. Dit betekent dat zowel t.a.v. de taak 

ais t.a.v. de taakuitvoerder moet worden aangegeven in hoeverre 

deze vergelijkbaar zijn v.w.b. situaties waarnaar gegeneraliseerd 

wordt. 
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3. Min-of-meer geautomatiseerde arbeidssituaties 

3.1. Taak en 

In het voorgaande is globaal omschreven welke kenmerken de arbeidssi

tuaties hebben waarop het onderzoek is gericht. Een verdere beperking 

dient te wo'rden aangebracht. Ret onderzoek zal gericht zijn op een 

specifiek deel van de functie van mensen in min-of-meer geautomati

seerde arbeidssituaties, nl. de regel- en/of supervisietaak. Ret 

gaat daarbij om de interactie van een operator met een of meer pro

cessen. 

Rierdoor kunnen problemen ontstaan betreffende het zinvol generaliseren 

van onderzoeksresultaten: 

1. Aangetoond zal moeten worden dat de onderzochte taken ook als zo

danig in werkelijke functies te onderkennen zijn (zg. unitaire taken) 

en 

2. dat de over die taken gedane uitspraken (zoals bepaa1d middels 1abo

ratoriumonderzoek) ook voor die functieszinvol zijn. Dit laatste 

wil zeggen dat ze voorspellende kracht bezitten t.a.v. de effecti

viteit van de functievervulling. Ret gaat dus om taken waarvan de 

uitvoering in belangrijke mate de effectiviteit van de functiever

vulling bepaal t. 

ad I. T.a.v. het onderkennen van taken kan opgemerkt worden dat deze 

binnen diverse functies, passend binnen de omschrijving van min 

of meer geautomatiseerde arbeidssituaties, aan te wijzen zijn. 

Veelal is de groeps(ploeg)organisatie in de bedoelde arbeids

situaties voornamelijk gebaseerd op sociale overwegingen en 

bestaat er, althans tijdelijk, autonomie t.a.v. de individuele 

taken en functies. Operators beheren vaak middels buffers ont

koppelde delen van een groot en gecompliceerd produktieproces 

(zie bv. Kragt, 1971; Paternotte, 1974a, 1974b; Bakker, 1976). 

Interactie c.q. uitwisseling van informatie tussen operators is 

weliswaar nodig, maar speelt zich af op een andere tijdschaal 

dan de interacties (regeltaken) met het proces. Communicatie 

tussen operators gaat veelal over de onderlinge afstemming van 

'produktie-eenheden (z.g. scheduling taken). 
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ad 2. Het tweede probleem, h~t generaliseren van uit laboratoriumonder

zoek verkregen resultaten naar taken in de werkelijkheid, stelt 

hogere eisen aan de precis waarmee regeltaken beschreven 

moe ten worden. Bij het voorgaande aspect gaat het er om min-of-

meer overeenkoms taken aan te wijzen waarbij als voornaamste 

eis het unitaire karakter geldt. In dit geval gaat het er om 

precies aan te geven wat de relevante kenmerken van de taak 

zijn en in hoeverre verschillen op dergelijke kenmerken tussen 

laboratoriumtaak en werkelijkheid de geldigheid van in het 

laboratorium bepaalde relaties beInvloeden. 

In de volgende paragraaf gaan wij daarom nader in op de specifieke 

taakkenmerken, door ons aangeduid met de term taakdomein. Daarbij 

zullen wij tevens aangeven welke plaats de onafhankelijke (onderzoeks) 

variabelen in .dit taakdomein innemen. 

3.2. Het taakdomein 

Bij het nader preciseren van het taakdomein gaan wjj uit van een door 

Foeken (1976) opgestelde, globale karakterisering van min-of-meer ge

automatiseerde arbeidssituaties. Daarin worden o.m. de volgende ken

merken genoemd: 

a. Kenmerken van het techriische systeem: 

1. de produktie geschiedt continu of batch-continu; 

2. delen van het produktiesysteem zijn voorzien van regelkringen 

die voor aanpassing aan ge,yij zigde omstandigheden zorgdragen; 

3. het produktiesysteem wordt voornamelijk vanuit een centraal 

pun t bes tuurd. 

b. Kerimetkeri van het sociale systeem: 

I. het werk aan het produktieproces geschiedt door ploegen van be

perkte omvang; 

2. voor ieder ploeglid is het noodzakelijk samen te werken met 

anderen; 

3. de ploegen doen continu dienst; 

Volgens Foeken volgen uit a) de volgende taakkenmerken: 

I. de mensen verrichten weinig of geen handarbeid -en zeker geen ver

moeiend lichamelijk werk; 
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2. het technische systeem ~s zodanig geconstrueerd dat het, als inge

bouwde grenzen overschreden worden, een signaal geeft. 

Wij plaatsen hierbij de volgende kanttekeningen: 

Voor wat betreft de kenmerken van het technische systeem maken wij de 

restrictie dat bij batch-continue produktie de cyclusduur van dezelfde 

orde van grootte dient te zijn als de (aaneengesloten) duur van de 

taakuitvoering (in de praktijk zal dit neerkomen op diensten van acht 

a twaalf uur). De reden hiervoor is dat wij ons onderzoek beperken 

tot regeltaken bij normaal bedrijf (d.i. een bedrijfssituatie) en 

afzien van opstart- en stopactiviteiten. Een voorbeeld van een batch

continu proces dat voldoet aan deze eis is beschreven door Paternotte 

(1974a). Een nadere uitwerking van punt 2 leidt tot de volgende uit

breidingen: Ret produktiesysteem is geheel of gedeeltelijk voorzien 

van regelkringen die in staat zijn bij bepaalde veranderingen in de 

~n- of uitwendige procescondities voor aanpassing van het procesge

drag zorg te dragen. De verhouding tussen het aantal en soort ver

anderingen waarvoor automatische regelacties( procedures, routines) 

bestaan en het aantal en soort waarvoor de operator daadwerkelijk 

moet ingrijpen is daarbij een maat voor de automatiseringsgraad. 

Voor wat betreft kenmerken vanhet sociale systeem merken wij het 

volgende op: De noodzaak met anderen samen te werken is door ons op

gesplitst naar twee niveau's: de functie en de taak (zie par. 

3.].). 

Binnen de door de besproken kenmerken bepaalde verzameling mens

machine-systemen willen wij nu trachten specifieketaakintrinsieke 

kenmerken aan te wijzen en te beargumenteren waarom en hoe deze bij 

het onderzoek van belang zijn. 

Een voorbeeld moge dit verduidelijken: Stel er bestaat een in het 

laboratorium vastgestelde relatie tussen informatiepresentatie en 

effectiviteit van de taakuitvoering die zegt dat het aanbieden van 

meer informatie type X tot een betere prestatie leidt bij de in het 

laboratorium gesimuleerde regeltaak. De vraag is nu voor welke regel

taken deze uitspraak eveneens geldig ~s en in hoeverre. Zo mogelijk 

wensen wij hier een kwantitatieve uitspraak. 
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Kenmerken die te maken hebben met de effectiviteit van de taakuit

voering in mens-machinesystemen zijn gerelateerd aan het aantal 

"items" en de relaties daartussen die gelijktijdig bij beslissingen 

over de taakuitvoering betrokken zijn. Luczak (1971) gebruikt hier

voor de termen icatie en complexiteit. De mate van complicatie 

wordt bepaald door het aantal items, bv. waarden van variabelen, 

toestanden van regelkringen die bewaakt moe ten worden. De mate van 

complexiteit wordt bepaald door de hoeveelheid en aard (duur, fre

quentie) van relaties tussen de items. Bij dit laatste kan men bv. 

denken aan overdrachtsfuncties. 

Bij een proces worden complicatie en complexiteit veroorzaakt door 

diverse bronnen: Een (niet-uitputtende) opsomming daarvan is: 

- looptijden 
interne en externe storingen 

- aantal en soort doelvariabelen 

aantal en type regelkringen 

- de wijze van informatiepresentatie 

Uit een aantal studies (Beishon, 1967; Lees, 1974; Edwards en Lees, 

1974) zijn taakintrinsieke kenmerken bekend die een operationalisering 

vormen van de genoemde bronnen. Drury en Baum (1976) hebben gepoogd 

deze kenmerken in een kader te plaatsen dat wij hier overnemen: 

1. Input (forcing function complexity - search versus tracking) 

2. Control complexity 

- number of controls 

discrete/continuous control mix 

- uncertainty in effect of controls 

3. Proces complexity 

- shape of IIresponse 'surfaces" - interactions between controls 

- number of different local optima 

- surface complexity near optima 

- time lags within process. 

4. Display complexity 

- number of controlled variables 

- number of displayed variables 

- relative payoff of each controlled variable 

- nature and amount of noise in each display 

- restrictions on display sampling 

- restrictions on display of intermediate variables 

- restrictions on display of historical information. 
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Deze indeling sluit goed aan bij de voorgaande beschouwing over 

complicatie en complexiteit (N.B. complexity omvat complicatie en 

complexiteit): 

Input heeft te maken met de aard en hoeveelheid van interne en (met 

name) externe invloeden (storingen). 

Deze zijn in principe te kwantificeren naar frequentie van voorkomen 

en aard van de daardoor ontstane afwijkingen. Een belangrijk aspect 

hierbij is de mate van voorspelbaarheid, zowel voor het tijds~ als het 

amplitudekarakter. Zo zal een cyclisch optredende "standaardstoring" 

weinig invloed hebben op de effectiviteit van de taakuitvoering tenzij 

de operator in tijdnood komt door gelijktijdig elders optredende 

storingen. 

Ret onderscheid tussen "search" en "tracking" geeft de uitersten van 

het tijdsaspect weer. Bij search gaat het om zelden optredende, 

gebeurtenissen, bij tracking om voortdurende verandering en dienten

gevolge voortdurende.aandacht. 

Control complexity 

Ret gaat hierbij om het aantal onafhankelijk van elkaar in te stellen 

regelkringen en het aantal niveau's waarop ze al dan niet gecombineerd 

(mix) in kunnen worden gesteld. Zo wordt een taak meer gecompliceerd 

naarmate moet worden gekozen uit meer mogelijke instellingen van een 

regelkring. Uiteraard hangt dit nauw samen met de onzekerheid over 

het precieze effect van instellingen; als men dat weI kent is er geen 

onzekerheid (zie ook hoofdstuk 4). 

Process complexity is een verzamelnaam voor de hoeveelheid en soort 

relaties tussen ingangs-, regel- en uitgangsvariabelen. Van deze 

laatsten zijn met name de doelvariabelen van belang. Kwantificering 

zal hier betekenen: het bepalen van loop- en stijgtijden en de aard 

van de twee- of meer dimensionale ruimte van de doelvariabelen als 

functie van de waardenverzamelingen van regel- en ingangsvariabelen. 

Met name gaat het hier om de vraag of het procesgedrag min of meer 

lineair is 

voorkomen. 

over een groot werkgebied ;:of dat er discontinuiteiten 

Display complexity 1S een opsomming van aspecten van de informatie-

presentatie. De kwantificering hiervan vormt de operationalisering 

van de onafhankelijke variabelen in het onderzoek. Dit komt nader 

ter sprake in de hoofdstukken 4 en 7. 
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In de opsomming van Drury en Baum lijkt het begrip "relative payoff 

of each controlled variable" niet geheel op zijn plaats. De relatieve 

bijdragen zijn o.i. afhankelijk van factoren buiten de puur technische 

aspecten zoals tot nog toe besproken. Ret gaat dan om de opdracht of 

instructie waarin waarden worden toegekend aan procesgedrag en pro

cestoestanden. Zo maakt het verschil in taakzwaarte voor een operator 

of bij een proces met twee doelvariabelen deze in gelijke mate van 

belang zijn voor het behalen van goede resultaten of dat het belang 

van de ene afhankelijk is van de momentane waarde vande andere. Een 

volledige beschrijving van taakintrinsieke kenmerken zal zich dan 

ook tot de doelstelling (opdracht) van de regeltaak moeten uitstrekken. 

Voorlopig zullen wij er van uitgaan dat de hiervoor gegeven opsomming 

van taakkenmerken noodzakelijk en voldoende is. 

In de volgende paragraaf zullen wij trachten het voor laboratorium

onderzoek gebruikte proces met behulp van deze kenmerken te beschrijven. 

De vraag of we inderdaad met deze kenmerken een voor ons onderzoeksdoel 

juiste keuze hebben gemaakt, kan uiteraard aIleen beantwoord worden na 

validering van onderzoeksresultaten in praktijksituaties. 

3.3. De processimulatie 

Ten behoeve van het laboratoriumonderzoek zal gebruik worden gemaakt 

van een digitale simulatie van een destillatiekolom. Deze is een na

bootsing van een bestaande kolom in de petro-chemische industrie. 

De keuze van dit proces berust op praktische overwegingen waarbij, 

naast de beschikbaarheid van kennis, de wens een voor de procesin

dustrie representatief proces te kiezen voorop stond (zie ook W.O.M. 

rapport no. 0). De reden om reeds in dit deel van de beschrijving 

/ van het onderzoek een paragraaf te wijden aan het onderzoeksgereed

schap is, dat de beperkingen en mogelijkheden ervan nauw verweven 

zijn met de in de vorige paragrafen besproken taakkenmerken. Als wij 

uitspraken willen doen vanuit een laboratoriumsituatie zullen wij 

deze moeten plaatsen binnen de verzameling waarover wij die uitspraken 

doen. Deze plaatsing dient dan als context voor dit rapport en illus

treert tevens de problemen rond het begrip generalisatie. 

Voor wat betreft nauwkeurige gegevens betreffende het echte proces en 

de simulatie daarvan volstaan wij met een aantal verwijzingen. 
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Voor wat betreft het echte proces: 

- Paternotte (1974b): globale beschrijving van constructie en werking, 

uitvoerige beschrijving bedieningspaneel, gegevens over meetkamer

indeling, bedieningsploeg, beschrijving operator functies. 

- DSM publicaties (zie lit.lijst): exacte beschrijvingen van con

structie en functies, globale functie-omschrijving met recepten 

voor bedrijfstoestanden. 

Voor wat betreft de simulatie: 

- DSM publicaties (zie tt. lijst): beschrijving'van het statisch 

adviesmodel dat het uitgangspunt voor de simulatie vormt. 

- Haffmans () 974): beschrijving van de uitbreiding tot een dyna

misch model. 

Vrins (1975): beschrijving van de implementatie op een minicom

puter. 

- Verhagen (1976): overzicht van uitbreidingen tot volledig experi

menteerprogramma waaronder experimentbeheersing, gegevens-opslag,' 

gegevens-analyse. 

- Paternotte (1976): beschrijving simulatiepaneel, meetkamer, opera

tionele condities. 

Wat betreft de operatorfunctie is de laboratoriumsituatie sterk ver

eenvoudigd t.o.v. de werkelijkheid. Daar heeft een operator de ver

antwoordelijkheid voor acht kolommen, in het laboratorium slecht voor 

een. 

In het laboratorium kan slechts een bedrijfssituatie worden gesimuleerd, 

de toestand IInormaal bedrijfll. In werkelijkheid komen bedrijfsstoringen 

voor en dient regelmatig te worden gestopt en te worden opgestart. 

Het laboratoriumproces kent slechts enkele (potentiele) externe sto

ringsbronnen. In werkelijkheid komen velerlei externe en interne 

storingsbronnen voor (zie bv. Waldus, 1974). 

Een aantal averdrachten van het dynamische model zijn niet in over

eenstemming met de fysische werkelijkheid. Noodgedwongen moet de pre

sentatie van de desbetreffende variabelen onderdrukt worden op het 

paneel of middels instructie aan de operator (i.e. proefpersoon). 

Kort gezegd: wij simuleren een klein deel van de werkelijkheid zowel 

voor wat betreft de regeltaak als voor wat betreft het gedrag van het 

technisch systeem. 



- 18 -

Sommige vraagstellingen kunnen in het geheel niet beantwoord wor

den vanuit deze beperkte situatie, m.n. vraagstellingen rondom 

menselijk gedrag bij bedrijfsstoringen. Dit betekent niet dat het 

onderzoekinstrument onbruikbaar is. Ret betekent weI dat de vraag

stellingen die ermee onderzocht kunnen worden beperkt zijn. 

Wij komen nu aan de beschrijving van de simulat 

besproken kenmerken. 

in termen van de 

Input: Momenteel is het mogelijk een externe storing, variatie in 

de voedingsconcentratie van de destillatiekolom, aan te brengen. 

Daarbij kunnen frequentie van voorkomen en amplitude tische 

waarden aannemen. 

Ret effect van deze storing, met name het soort gedrag wat van een 

operator gevraagd wordt t.b.v. correcties is echter representatief 

voor meerdere typen storingen. 

Daarnaast doet zich het feit voor dat door een geschikt gekozen uit

gangssituatie (procestoestand bij de start van een experiment) de 

operator wordt gedwongen zijn eigen "forcing function" te creeren: 

zodra de operator een setpoint verstelt eindigt de stabiele uitgangs

situatie en wordt de procesdynamica in gang gezet. Met name in de 

leersituatie veroorzaakt de onzekerheid van de operator over het ef~ 

fect van setpointverstellingen dat het procesgedrag zelf voor hem een 

"forcing function lt is. 

Gezien de flexibiliteit die de simulatie t.a.v. de inputkenmerken be

zit is het te verwachten dat vergelijkingen wat dit betreft met meer

dere situaties mogelijk zijn. 

Control complexity: Kwantificering hiervan leidt tot de volgende re-l' 

sultaten: 

minimaal 2 en maximaal 6 onafhankelijk van elkaar in te stellen regel

kringen. Uitgaande van een maximale instelnauwkeurigheid van! schaal

deel zijn per regelvariabele 100 instellingen mogelijk. Ret aantal 

l ' 'k b' , , d 104 ] 2. II' h . . moge 1J e com 1nat1es 1S an -)0 1nste 1ngen. Deze sc att1ng 1S 

echter gebaseerd op volledige onbekendheid van een operator met het 

effect van zijn handelen. In werkelijkheid zal een beperkt aantal 

combinaties voorkomen omdat: 

vrijwel zeker de kwalitatieve effecten van ingrepen bekend zijn waar

door bepaalde combinaties niet zullen voorkomen; 
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- naarmate operators meer ervaring krijgen ook kwantitatieve effecten 

bekend worden waardoor het aantal mogelijke combinaties nog verder 

afneemt; 

in werkelijkheid slechts een deel van het schaalbereik nodig ~s 

voor een bepaalde bedrijfstoestand. 

Voor de simulatie betekent dit het volgende (bij 2 regelkringen, 

blijkens experimenten van de auteur in 1976): Aantal mogelijke in

stel1ingen Ie regelkring + 20. Deze komen aIleen of in combinatie met 

~ 25 instellingen van de 2e ing voor en v.v. Totaal wordt dan 

een keuze gemaakt uit 500 alternatieven. 

Process : De belangrijkste factoren zijn het aantal doel-

variabelen en de mate waarin deze onafhankelijk van elkaar kunnen 

varieren als gevolg van veranderingen in input- en regelvariabelen. 

N.B. Proces complexity is niet geheel te scheiden van control 

complexity v.w.b. de onzekerheid over het effect van regelvariabelen. 

Een ruwe methode om deze factoren te kwantificeren is de input/output 

matrix (I/O matrix, Z1e b.v. Drury en Baum, 1976). Deze wordt gebruikt 

voor het analyseren van regelstrategieen maar is o.i. ook bruikbaar 

als maat voor de process complexity. In de I/O matrix worden de rijen 

bepaald door de onafhankelijk te varieren ingangsvariabelen (w.o. 

regelvariabelen en storingen) en de kolommen door de uitgangsvariabelen 

(w.o. intermediaire en doelvariabelen). Interacties tussen ingangs- en 

uitgangsvariabelen worden aangegeven in de desbetreffende ce11en. Het 

aanta1 gevulde cellen in de matrix als fractie van het totaal aantal 

cel1en is een ruwe maat voor de complexiteit, het aantal cellen in de 

matrix een maat voor de complicatie. Dit levert op: 1=6 en 0=5, vul

ling 0.73. 

Het procesgedrag is vrijwel lineair in de gekozen bedrijfssituatie. 

Daarnaast zijn van belang de looptijden (dode tijden en stij ijden) 

van intermediaire- en uitgangsvariabelen als gevolg van variatie in 

regelvariabelen en storingen. Een eerste benadering hiervoor is de 

orde van grootte van de looptijden gekoppeld aan een afspraak omtrent 

het percentage verandering (i.v.m~ het asymptotisch karakter van ver

anderingen) waarover de stijgtijd wordt berekend, b.v. 90%. Voor de 

simulatie is dit: dode tijden max. 10 minuten, stijgtijden ca. 2 uur. 
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Omdat de simulatiesnelheid naar believen tussen 1 en 40x werkelijke 

tijd gevarieerd kan worden, is het mogelijk snellere processen te 

simuleren. Daarnaast is uit vooronderzoek bekend dat onder bepaalde 

condities geen grote veranderingen in de effectiviteit van de taak

uitvoering optreden bij variatie in simulatiesnelheid van 1-3x. 

Display complexity: Wij volstaan hier met op te merken dat het ~ 

tal gepresenteerde variabelen maximaal 15 . Verdere aspecten komen 

bij de bespreking van de onafhankelijke variabelen aan de orde. 
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4. Informatie 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de onafhankelijke variabelen 

van het onderzoek: aspecten van de iepresentatie aan opera-

tor. Wij zullen geen pogingen doen om te onderzoeken wat de funda

mentele inforrnatiebehoeften van de individuele operator zijn, maar 

beschouwen hen tot op zekere hoogte alseen constante factor waar

mee we de bruikbaarheid van bepaalde vormen van informatiepresen-

tatie kunnen bepalen. Onze interesse aIleen uit naar bepaalde 

aspecten van zijn gedrag en het resultaat daarvan. Dit betekent dat 

wij geen persoonsfactoren zoals b.v. intell ie en informatiever-

werkingscapaciteit zullen onderzoeken, maar uitgaan van een repre

sentatieve groep proefpersonen. Deze aanpak kan worden gezien als 

complementair t.a.v. onderzoekingen naar de invloed van mentale 

factoren bij regeltaken (zie b.v. Landeweerd, 1976). 

In de volgende paragrafen geven wij eerst een algemene beschouwing 

over de informatiebehoefte t.b.v. de taakuitvoering. Vervolgens be

spreken wij een aantal pogingen om informat bij regeltaken te 

kwantificeren. Deze zijn te onderscheiden in twee groepen: 

I. Pogingen am met behulp van begrippen uit de informatietheo~ie 

de inforrnatiepresentatie bij regeltaken te kwant 

2. Onderzoek naar het effect van een aantal concrete vormen van in-

formatiepresentatie Als leidraad hiervoor gebruiken we o.m. de 

door Edwards en Lees (1974) verzamelde publicaties op het gebied 

van de operatortaken in de procesindustrie. Daarnaast worden ook 

en1ge resultaten van studies betreffende regeltaken met zeer 

korte looptijden (in de orde van seconden) aan de orde gesteld. 

Sommige bevindingen hiervan lijken o.i. ook van toepassing op 

regeltaken bij trage processen. 

Vervolgens worden de onder 1. en 2. genoemde method en en resultaten 

beoordeeldnaar eventuele bruikbaarheid bij het onderzoek. 

4.2. Informatiebehoefte 

Het ontwerpen van de informatiepresentatie voor een mens-machine

systeem begint met de vraag welke informatie noodzakelijk is om de 

menselijke operator(s) zijn taak uit te kunnen laten voeren. 
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In dit verb and stelt Singleton (1971, 1972) dat om een taak effectief 

te kunnen uitvoeren drie soorten informatie verschaft moeten worden: 

1. Informatie over werkwijze en te bereiken doelen. 

2. Informatie over alternatieven (strategien) en de gevolgen daarvan 

(kosten, risico's) 

3. Informatie over de toestand van het systeem (proces). 

(1) en (2) hebben,vooral te maken met de opleiding en de instructie 

(taakstelling) van een operator, (3) heeft betrekking op de keuze van 

te presenteren variabelen en de uitvoering daarvan in de vorm van af

leesinstrumenten. 

M.b.t. dit laatste punt ~s veel onderzoek verricht naar de voor- en na

delen van diverse typen instrumenten voor het weergeven van bepaalde wel

omschreven variabelen en het uitvoeren van bepaalde afleestaken. De meeste 

ergonomische handboeken verschaffen hierover vrij precieze informatie (zie 

by. McCormick, 1976). Ook voor de in opkomst zijnde beeldschermapparatuur 

ontstaat geleidelijk een reservoir van kennis betreffende de ergonomische 

meest geschikte presentatiewijze. Zie by. Penn, 1975; Ostberg, 1976; con

ferentierapport Displays for man-machine systems, !977., 

Echter, tussen de wetenschap dat een operator informatie over de toestand 

(en het gedrag) van een proces moet hebben en de uiteindelijke vormgeving 

van die informatie op een paneel-console of CRT e.d. liggen een aantal 

slechts ten dele beantwoorde vragen. Wij noemen hiervan: 

Welke variabelen geven de operator voldoende inzicht in de toestand en 

het verloop van het proces? 

Het is uiteraard duidelijk dat er een minimum aantal variabelen nodig 

is om enig inzicht in het procesverloop en de procestoestand te ver

krijgen. De essentie van de vraag is echter enerzijds of het zinnig is 

ver boven dit minimum uit te gaan en anderzijds waar dit minimum voor 

(bepaalde) mensen dan wel ligt. 

- Wat is de meest geschikte presentatievorm daarvan: serieel/parallel; 

analoog/digitaal? 

In het voorgaande (hfst. I)'is dit punt reeds aan de orde geweest. 

Singleton (1969) merkte in dit verband op dat informatie altijd ge

bruikt wordt om een intern model van de operator over de toestand 

en het verloop van het proces bij te werken. De'consequentie daarvan 

1S dat informatie beter kan worden verwerkt naarmate het meer compa

tibel is met de representatie in dat model. 
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In hoeverre is het zinvol informat voor te bewerken/te transfor-

meren alvorens deze te presenteren (of samen met de oorspronkelijke 

vorm te presenteren)? Dit betreft de kwest in hoeverre mens en ge

bruik kunnen maken van procesinformat . Zo bevat een registratie 

over het verloop van een procesvariabele ook informatie over de 

eerste en hogere afgeleiden van dat s • Het is echter de vraag 

of mens en deze informatie ook rechtstreeks kunnen afleiden uit het 

signaal zeif. Andere denkbeeiden zijn het combineren van variabelen 

op symbolische displays (beeldschermen) in de vorm van cirkels (zie 

b.v. Edwards en Lees, 1973). 

Is het nuttig historische informatie te verschaffen, d.w.z. een of 

andere registratie te presenteren, en zo ja, over welk tijdsverloop 

en voor welke variabelen? 

Over het algemeen wordt aangenomen dat registratie van de "be lang

rijkste" variabelen nuttig is. Ook bij zeer geavanceerde systemen 

ziet men dat recorders gehandhaafd blijven of een apart beeldscherm 

hiervoor wordt gereserveerd (zie b.v. Fraade, 1976). 

- Is het zinvol continue- of puntschattingen (pred ieve informatie) 

te geven over toekomstige procestoestanden c.q. waarden van bepaalde 

variabelen? Toepassingen bij snelle te regelen systemen (voer-, vaar-, 

vliegtuigen) Ieveren positieve resuitaten (zie b.v. Bernotat, 1972)op; 

de vraag of dit ook opgaat voor relatief trage, industrieele pro-

cessen. 

In hoeverre heeft de nauwkeurigheid waarmee informatie gepresenteerd 

wordt invloed op de effectiviteit van de taakuitvoering? 

(Het antwoord op deze vraag is b.v. mede van belang voor de keuze 

tussen analoge en digitale presentatie). 

Wat zijn de gevolgen van het met vertraging en/of intermitterend 

presenteren van informatie? 

Veel van deze en dergelijke vragen zijn ten dele opgelost door de in

troductie van beeldschermtechnieken in combinatie met procescomputers. 

De grote flexibiliteit in presentatie biedt operators de vrijheid zelf 

een keuze te maken en eventueel bewerkingen te verrichten op een veel

heid van procesgegevens. 



- 24 -

Toch blijven een groot aantal van bovengeste1de vragen van kracht; 

f1exibi1iteit garandeert immers geen optimaal gebruik noch behoeft 

de verzameling keuzemogelijkheden zelf optimaa1 te zijn. 

4.3. Informatietheorie 

Wij zu11en hier in het kort de voornaamste begrippen bespreken voor 

zover van belang in de context van het onderzoek. 

We zeggen dat iemand informatie verkrij over een gebeurtenis als 

zijn onzekerheid over die gebeurtenis kleiner wordt. Door het over

dragen van gegevens gaan a priori kansen betreffende het a1 dan niet 

optreden van bepaalde gebeurtenissen over in zekerheden. Ret aanta1 

mogelijke gebeurtenissen en de daaraan verbonden kansen (de waar

schijn1ijkheidsverdeling) van optreden bepalen de verkregen hoeveel

heid informatie. 

Shannon (Shannon en Weaver, 1949) formu1eerde hiervoor als maat de 

bit, berekend volgens: 

lnformatie van een gebeurtenis ~n bits= 210g (kans op die ge
beurtenis. 

Ofwel l(x)= -log p(x) bits 

De gemiddelde . hoeveelheid inforrnatie per gebeurtenis die verkregen 

wordt uit een verzame1ing X is: 

H = -Ep(x) log p(x) bits. 
x 

Dit concept is vee1 gebruikt bij onderzoek naar disriminatie vanldiverse 

soorten stimuli en bij onderzoek naar reactietijden(zie bv. Garner, 

J962, Sanders, 1967). 

Waarschijnlijkheidsverdelingen kunnen ook be trekking hebben op meer 

dan een verzameling gebeurtenissen (Of: meer dan een var~abele): 

l(x,Y) -log p(x,y) 

R(x,Y) = - E p(x,Y) log p(x,y) 
x,Y 

Ret model voor de capaciteit van mensen om inforrnatie te verwerken, 

de mense1ijke kanaalcapaci 4 gaat uit van de tweedimensionale on

zekerheidsanalyse: 
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In een kanaal kan informatie verloren gaan door ruis,.waardoor ook 

equivocatie kan optreden. Ruis is op te vat ten als informatie die 

alleen in de output voorkomt: H (y). 
x 

Equivocatie is te beschouwen als informatie die aIleen in de input 

voorkomt: H (x). 
y 

De hoeveelheid verwerkte (verzonden) informatie is: 

T(x,y) = H(x) + H(y) - H(x,y) 

Waarbij H(x,y) de totale hoeveelheid informatie in x en y tezamen is, 

d.w.z. : 

H(x,y) = H (x) + HCy) = H (y) + H(x) 
y x 

In een andere betekenis is T(x,y) op te vatten als de mate van redun

dantie van informatie bv. bij het waarnemen van twee meterstanden: 

H (x) is de informatie verkregen bij de eerste meter die niets te maken y 
heeft met de tweede meter en H (y) vica versa. De totale hoeveelheid 

x 
uit beide meterstanden verkregen informatie is H(x,y). 

Voor continue signalen worden deze begrippen uitgebreid in Shannons 

zeventiende theorema. Er is dan sprake van een informatiekanaal met 

maximale bandbreedte W waarmee een signaal met vermogen P wordt over

gezonden en waarbinnen ruis met vermogen N aamvezig is. De kanaalcapa

citeit C is dan: 

C Wlog 

ectieve onzekerheid 

P+N 
N 

Ret begrip onzekerheid (c.q. waarschijnlijkheid van een uitkomst, ge

beurtenis), dat centraal staat in de informatietheoretische benadering 

wordt in experimentele situaties geoperationaliseerd als de relatieve 

frequentie waarmee gebeurtenissen optreden. 

Zodra we ons verplaatsen in de situatie van een operator die infor

matie verkrijgt over een proces d.m.v. de op een instrumentenpaneel 

gepresenteerde waarden van procesvariabelen krijgen we te maken met 

subjectieve verwachtingen t.a.v. het optreden van mogelijke waarden 

van die variabelen. 
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Niet aIleen de situatie complex (veel meters met verschillende 

schalen en mogelijke schaalwaarden) maar ook kunnen de a priori 

kansverdelingen van signalen per operator verschillen als gevolg 

van persoonfactoren, ervaring, vermoeidheid e.d. 

Daardoor kan de sUbjectieve verwachting m.b.t. het optreden van 

een gebeurtenis, b.v. het bereiken van een bepaulde waarde door 

een procesvariubele, afwijken van de (indien te bepalen) objec

tieve verwachting (zie ook Edwards, 1967). Nemen we b.v. ervaring; 

een leek zal in principe bij iedere meterstand van iedere meter 

informatie verkrijgen; hij weet immers niets over het verloop van 

procesvariabelen noeh over het eventuele verband tussen bepaalde 

variabelen. Een ervaren operator zal daarentegen in de eerste 

plaats vermoedens hebben (a priori waarschijnlijkheden) over de 

waarde van procesvariabelen (als funetie van de tijd) en in de 

tweede plaats slechts een paar variabelen behoeven te inspecteren 

om zekerheid over de procestoestand te krijgen. Voor hem bevat de 

presentatie redundante informatie, hij kent de relaties tussen de 

procesgrootheden (in elk geval kwalitatief). De mate van redundantie 

hangt dan mede af van de bedrijfstoestand (stabiel verloop, storing, 

opstarten e.d.). 

Ross (1960) stelt dat problemen met subjectieve;waarschijnlijkheid 

zich vooral voordoen bij het leren van taken. Naarmate een taak 

beter geleerd wordt zal de subjectieve ve~wachting t.a.v. het op

treden van gebeurtenissen dichter komen te liggen bij de werkelijke 

frequenties van voorkomen. 

Hij geeft dit aan met het begrip excess information, H(excess), een 

maat voor de subjectieve hoeveelheid informatie in een taak: 

W(x) . 
H(excess) = -rp(x)logp(x) bLtS. 

X 

Waarbij W(x) de subjectieve en P(x) de objectieve waarschijnlijk

heden voorstellen. In een volkomen nieuwe situatie zullen aIle moge

lijke gebeurtenissen gelijke waarschijnlijkheid krijgen. Langzamer

hand worden (eventuele) relaties ontdekt (redundantie) en de werke

lijke frequentie van optreden geleerd. H(excess) zal uiteindelijk 

nul naderen. 
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4.5. Informatie in een continu 

In deze paragraaf zullen we een drietal studies aan de orde stellen 

waarbij pogingen tot het kwantificeren van procesinformatie zijn gedaan. 

Het werk van Nadler en Seidel (1966) 

Nadler en Seidel bestudeerden de werksituatie van operators ~n de 

papierindustrie (pulpfabricage) met het doel een maat te vinden voor 

de mentale belasting (moeilijkheidsgraad) van een taak en de van een 

operator gevraagde beslissingsvaardigheid. Daartoe berekenden zij de 

hoeveelheid informatie die per tijdseenheid door de taak gegenereerd wordt 

(information content) en vergeleken deze met oordelen over de taak

zwaarte door leidinggevende personen. De berekening van de hoeveel-

heid informatie werd uitgevoerd volgens de methode van Ross (1960). 

Voor ~ns is daarvan interessant de wijze waarop de subtaak instru

mentbewaking (die overigens 75% van de te verwerkenhoeveelheid in

formatie leverde bij een tijdsbeslag van 15-20%) informatietheore-

tisch werd aangepakt. Hiertoe werd de maat van Hartley (1928) voor 

de informatie-inhoud van een continu signaal gebruikt: 

H = 2FlogN 

H = hoeveelheid informatie in het signaal in bits/sec. 

2F=n = aantal signaal toppen + dalen in het beschouwde tijdsinterval. 

N = aantal af te lezen waarden (gewenste of haalbare nauwkeurigheid) 

voor het door de variabele bestreken schaalbereik. 

De analyse werd uitgevoerd bij 3 operatortaken op verschillende 

posten. De instrumentbewakingstaak bij iedere post bestond uit het 

observeren van 22 cirkelvormige papierrecorders. 

De berekening verliep als voIgt: 

I. Uit een periode van 8 uur (operatordienst) wordt de periode van een 

uur geselecteerd waarin het grootste aantal toppen optreedt m.a.w. 

waarvan de signaalbandbreedte(n) maximaal is (het onderzoek was ge

richt op maximale belasting) •. 

2. De maximale en minimale signaalwaarden gedurende de dienst worden 

.. bepaald en het verschil in schaaldelen levert de waarde van N op. 

3. (1) en (2) lvorden per variabele bepaald en over aIle variabelen 

gesommeerd. Dit levert de (maximal e) te verwerken informatiehoeveel

heid per uur op (de uitkomst varieerde tussen de 1400-1800 bit/uur). 
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Het werk van van Gigch (1968) 

Van Gigch was geInteresseerd in het effect van technologische verande

ringen in werksituaties op de mentale taakzwaarte (belasting). Hij 

onderzocht een viertal arbeidssituaties in de houtverwerkende industrie 

waaronder de functie van een procesoperator bij een continu proces. Bij 

deze laatste verge leek hij de te verwerken hoeveelheid informatie (task 

entropy) met en zonder het gebruik van een procescomputer. Voor de be

studering en kwantificering van de "task entropy" ontwikkelde hij het 

"model of integrative behaviour". Dit was o.a. gebaseerd op opvattingen 

van Schroder et.al. (1967) betreffende de niveau's waarop mens en infor

matie verwerken en de mate waarin het perceptieve, centrale en moto

rische systeem daarbij betrokken is. Het volgend schema geeft een over

zicht van het model. 

MENTAL TIIERBLIGS CLASSIFIED ACCOIWI:-iG TO TilE I.EVEL OF J:-;TEGRATJO:-i IN 

WHICH THEY TAKE PLACE 

First level of 
integration 

Second level of 
integration 

Third level of 
integration 

Fourth level of 
integration 

Special category 

Receptor system 

Sensing 
Perceiving: 

Decoding 
Recognizing 
Judging and 

estimating 

Central mechanisms 

Concept formation 
Goal setting 
Controlling 
Calculating 

Problem solving 
Decision-making 
Unitizing 
Relating 

Creating 

Ordering (keeping 
track of serial 
order of tasks) 

Effector system 

Coordinating non
symbolic Olltputs 

Coordinating sym
bolic responses 

Model of integrative behaviour (van Gigch, 1970). 

Per niveau (level of integration) definieert hij "mental therbligs". 

Deze krijgen arbitrair de volgende waarden: 

Ie n1veau: H=log nbits 

2e n1veau: H=log n2 bits 

3e n1veau: H=log 

4e n1veau: H=log 

n 

n 

3 

4 
bits 

bits. 
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Hij toonde aan dat een dergelijke weging de vergelijk{ng van taken 

mogelijk maakt en dat het model daarvoor een bruikbare relatieve maat 

oplevert. 

Zij n uitgangspunt was dat er bij informatieverwerking een pad van "inte

gratief gedrag'loopt van het receptorsysteem naar een of meerdere 

niveau's van het centrale systeem en vervolgens naar een of beide 

niveaufs van het effector systeem. 

Bij de analyse van werksituaties gebruikte van Gigch zowel de (gewij

zigde) methode van Ross (1960) voor het analyseren van discrete taken 

als de door Nadler en Seidel gehanteerde methode voor het berekenen 

van de hoeveelheid informatie in een continu signaal. Daarbij betrok 

hij ook de voor het nemen van regelacties te verwerken hoeveelheid 

informatie in de berekening. 

Het continue pulpbereidingsproces (Kamyr digester) werd bewaakt/be

stuurd door twee operators vanuit een centrale meet- en regelkamer. 

Een operator is belast met de bewaking/bediening van 24 regelkringen 
'" 

(+ diverse andere apparatuur) waarvan er 9 door een computer over-

genomen kunnen worden. De computer stelt met intervallen van drie 

minuten de setpoints bij. De berekening van de te verwerken hoeveel

heid informatie verliep als volgt: 

Met computer: van het aantal mogelijke waarden van in de berekening 

van een setpoint mee te nemen variabelen wordt het product bepaald 

(= het aantal alternatieven waaruit gekozen moet worden). 

Zonder computer: In eenvoudige gevallen, waarbij een outputvariabele 

bepalend is voor ode ins telling van een setpoint is de operator verge

lijkbaar met de computer: Hij kiest uit hetzelfde aantal alternatieven. 

Bij regelkringen waar meerdere variabelen een rol spelen gebruikt de 

operator (blijkens interviews) een kleiner aantal alternatieven dan de 

computer (zowel minder variabelen als minder waarden). 

Het probleem bij de verdere berekening is welk aetie-interval de ope

rator hanteert voor het verstellen van setpoints. Van Gigch voerde de 

berekening uit voor verschillende intervallen. 

Naast de berekening voor de setpointbediening wordt een berekening 

uitgevoerd voor de waarneming van de overige paneelinstrumenten (ana

loog aan Nadler en Seidel). Het totaal van regelen en waarnemen is nu 

het uitgangspunt voor de verdere toepassing van het model. Hij noemt 

het resultaat van de berekening tot nu toe de "source entropy". 
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De taken (regelen en waarnemen) worden vervolgens geInterpreteerd vol

gens het model en tens lotte voIgt de berekening per niveau en somme

ring van het totaal. Dit leverde bij een interval twee keer zo lang 

als dat van de computer 10 bit/sec. op. Van Gigch trok hieruit de 

conclusie dat het interval kennelijk veel langer is gezien de bekende 

grenzen van de menselijke capaciteit tot informatieverwerking (+ 5 

bit/sec. Tevens merkt hij echter op dat de berekening geheel gebaseerd 

is op objectieve uitgangspunten. Ret feLt dat ervaren operators slechts 

enkele variabelen behoeven te inspecteren voor het vaststellen van de 

procestoestand is niet in aanmerking genomen. In een latere publicatie 
• 

(Van Gigch, 1976) spreekt hij dan ook van "objective complexity". 

Sender& (1955) gebruikte de volgende informatiemaat voor het quantifi

ceren van de door een (aanwijzende) meter gegenereerde informatie: 

R(max) = BW(21og (S+N» waarbij (cf. Shannon): 
N 

BW bandbreedte van het systeem (i.e. signaal op meter) 

S = signaalvermogen, geinterpreteerd als schaalbereik 

N = ruisvermogen, geInterpreteerd als gewenste of toelaatbare 

afleesnauwkeurigheid. 

Senders gebruikte deze maat voor het ontwikkelen van een model voor 

de menselijke aandachtverdeling (zie ook hoofdstuk 5) o.a. bedoeld 

voor het bepalen van het maximale aantal te bewaken signaalbronnen 

per operator. 

In deze paragraaf bespreken we de resultaten van een aantal studies 

die verricht zijn naar relaties tussen procesinformatie en de effec-

tiviteit van de taakuitvoering. 
Deze studies n in te delen naar aspecten van de informatiepresen-

tatie,die geheel of gedeeltelijk overeenkomen met een of meer van de 

eerder gestelde vragen (par. 4.2.). 

Volledigheidshalve geven wij hier een overzicht van de voornaamste 

aspecten: 
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a. De fase of het deel van het proces waarop de informatie betrekking 

heeft. Onderscheid wordt gemaakt in: input-, intermediaire en 

outputinformatie. 

b. De dichotomie aanwijzend en registrerend met als uitbreiding de 

tijdsduur waarover ge streerd wordt. 

c. De mate waarin informatie voorbewerkt is en/of gebruikt wordt om 

voorspellingen te verstrekken. 

e. De nauwkeurigheid van de presentatie~ 

f. Continue versus discontinue presentatie al dan niet gecombineerd 

met serie/parallel presentatie. 

Attwood (1970) onderzocht de invloed van het al dan niet presenteren 

van temperatuurregistraties (versus indicaties) en bijbehorende set

pointwaarden bij een laboratoriumtaak waarin de temperatuur van een 

vloeistofreservoir met continue aan- en afvoer geregeld moest worden 

d.m.v. een electrische verwarmingsspiraal. Het systeem had loop- en 

stijgtijden van resp. 2~ en 10 minuten (trialduur: 75 minuten). Het 

bleek dat de presentatie van de temperatuurregistratie een duidelijk. 

positief effect had op de prestatie. Deze laatste was geoperationali

seerd als tijd tot,bereiken gewenste waarden en variaties rondom het 

doel (gesommeerde afwijking). 

West en Clark (1974) vergeleken drie vormen van informatiepresentatie 

bij het bedienen van een kleine destillatiekolom. 

De kolom kon zowel met als zonder computerassistentie bediend worden. 

De volgende prese'ntatie mogelijkheden waren aanwezig: 

J. Conventioneel paneel (aanwijzende en registrerende meters/rege

laars). 

2. Computer paneel (digitale meters, stappen- en duimwielschakelaars, 

druktoetsen). 

3. Teleprinter met verschillende "outputs blocks" en variabele inter-

valtijden. 

Drie verschillende comb ina ties werden onderzocht waaronder het con

ventionele paneel met en zonder recorders. 

Ret bleek dat de prestatie (bepaald uit de afwijkingsintegralenlvan 

top- en bodemtemperaturen) beter waren voor .de situatie met recorders 

maar voornamelijk bij hetveranderen van werkptint.,.,_ 
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Verschillende intervaltijden (2 en 4 min.) ,.van de teleprintoutput 

bleken weinig verschil te maken. De prestatie werd iets slechter bij 

nog kortere interval len. De digitale presentatie bij computerassis

tentie veroorzaakte veel afleesfouten en (daardoor) slechte prestaties. 

Geisser en Schumacher (1976) onderzochten het effect van seriele versus 

paralelle presentatie van informatie op de regelprestatie bij een een-

voudige een- of meerdimensionale taak (stapstoring op dubbele 

integrator met T.=2. sec.), Zij bepaalden de gemiddelde regelprestatie 
1. 

(geintegreerde afwijking gemiddeld over regelkringen) bij comb ina ties 

van ]-4 omschakelbare instrumentenpanelen en 2-4 regelkringen. 

De panelen en regelkringen waren identiek. De trialduur was 200 sec. 

waarvan de laatste 100 werden gebruikt voor de afwijkingsberekening. 

Het bleek dat de foutenscore (gemiddelde van 8 ppn. bij 10 trials p.p.) 

in aIle gevallen snel toenam wanneer bij een gegeven aantal regelkring

en (~2) het aantal instrumentenpanelen kleiner werd gemaakt. 

Brigham en Laios (1975) onderzochten O.m. het effect van informatie 

over intermediaire variabelen, historische gegevens {trendrecordersJ van 

het uitgangssignaal en observatie van de wijze waarvp een automatische 

regelkring functioneerde op de regelprestat (berekend als het gemiddelde 

absolute verschil tussen gewenste en actuele waarde van de output) en het 

regelgedrag (berekend als het gemiddelde absolute verschil tussen actuele 

en werkelijk nodige regelactie) bij een enkelvariabel systeem met meerdere 

tijdsconstanten van 0,5-5 minuten (zg. Leaky cans plant). 

De informatie-aspecten werden als dichotome variabelen in een vier

factor experiment opgenomen~ (de vierde factor had betrekking op de 

instructie). 

Als ppn. werden 24 studenten gebruikt. Uit de resultaten bleek o.m. 

het volgend€: 

~ . d 1 Dl.t wer opgesp st 1.n twee drie-factor experimenten met 2 ppn. per 
cel. 
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Intermediaire informatie versus aIleen informatie over het uitgangs

signaal leverde een ca. 50% betere prestatie op evenals een grote 

afname in de score van het regelgedrag. Dit effect bleek het sterkst 

bij ppn. die een uitgebreide instructie hadden ontvangen. 

- Ret al dan niet gebruiken van recorders maakte weinig verschil. 

- Informatie over het gedrag van de automatische regelaar had vrijwel 

geen effect. 

Buck en Hancock (1975) vergeleken de prestatie bij een multivariabele 

regeltaak met en zonder aan het uitgangssignaal informatie toegevoegde 

ruis. Het bleek dat de ru itude naar verhouding weinig invloed op 

de prestatie had, maar dat er verschil in pres·tatie was met en zonder 

ruis (beter). Tevens bleek dit laatste van invloed op het regelgedrag. 

Crossman, Cooke en Beishon (1964) onderzochten de invloed op de regel

prestatie (time-on-target) van verschillende presentatie-intervallen 

van het te regelen signaal. Een waterreservoir moest worden verwarmd 

en op temperatuur worden gehouden door middel van een verwarmingsspi

raal. Ret signaal, de temperatuur van het reservoir, werd zowel conti

nu als met intervallen van 1, 2~ en 5 minuten gepresenteerd. De tijd

constanten van het opwarm-proces waren een dode tijd van ca. 48 sec. 

en een looptijd van ca. 10 minuten (67% van totale verandering bij 

stapvormige verstelling van de energietoevoer). Crossman et.al. con

cludeerden dat met een presentatie-interval van dezelfde orde van 

grootte als de dode tijd er praktisch geen verschil bestond tussen 

continue- en intervalpresentatie. 

4~7. Discussie 

Wij kunnen de vraag stellen in hoeverre de besproken methoden en 

onderzoeksresultaten bruikbare uitgangspunten voor ons onderzoek zijn. 

Hiertoe zal eerst de informatietheoretische benadering aan de orde 

worden gesteId, daarna worden de resultaten van de laboratoriumexpe

rimenten besproken. 

Wij concluderen dat aIle genoemde pogingen om informat in een con

tinu proces te kwantificeren gebaseerd zijn op de volgende uitgangs

punten: 
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I. AIleen de door de taak gegenereerde hoeveelheid informatie wordt 

bepaald: de z.g. informatie-inhoud van een taak (source entropy of 

task entropy), de R(x). Er worden geen pogingen gedaan om de ver

werkte hoeveelheid informatie, T(x,y), te kwantificeren. 

2. Er wordt van uitgegaan dat er geen verband bestaat tussen signaal

bronnen (c.q. paneelinstrumenten). 

3. De "oojectieve" waarschijnlijkheid wordt gebaseerd op gelijke kans 

van voorkomen van aIle schaalwaarden voor de maximale signaalfre

frequentie(s). Dit komt vrijwel overeen met de ideeen van Ross 

(1960) over de onervaren operator die aIle mogelijke gebeurtenissen 

voor even waarschijnlijk houdt bij de maximale frequentie van op

treden. Rierbij zij opgemerkt dat ook dit een fictief geval is; 

slechts een volslagen leek voldoet aan deze assumptie. 

4. Er wordt geen rekening gehouden met de subjectieve waarschijnlijk

heid zoals deze door operators daadwerkelijk wordt gepercipieerd 

als gevolg van het feit dat er (i. t. t. 2 en 3) weI verband tussen 

signaalbronnen bestaat en van het feit dat operators afhankelijk 

van inzicht en ervaring dergelijke verbanden (leren) onderkennen. 

Een aantal van deze uitgangspunten steunen op de (impliciete) 

veronderstelling dat de objectieve informa.tie-inhoud van een taak 

hoog correleert met de subjectieve informatie-inhoud. Ret is dan mo~ 

gelijk uitspraken te doen over relatieve verschillen. Ret blijft 

echter de vraag wat het effect is van het veronderstellen dat er geen 

relaties tussen variabelen bestaan c.q. worden gepercipieerd en dat 
aIle gebeurtenissen (signaalwaarden) even grote kans van voorkomen 

hebben. In de studie van Nadler en Seidel wordt zonder meer veronder

steld dat iedere gebeurtenis gelijke kans van voorkomen heeft. 

Uit de resultaten (vergelijking met taakbeoordeling door ervaren 

superieuren) concluderen z~J ~n feite dat dit een toelaatbare ver

onderstelling is. Wat in het betoog echter nietaan de orde komt is 

het feit dat operators (vermoedelijk) ook zullen ingrijpen in het 

proces dat ze bewaken en dat aIleen al daardoor de veronderstelling 

van even waarschijnlijke gebeurtenissen irreel is. 
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Van Gigch onderkent dit weI, althans voor het regelen. Daarbij kiest 

hij de o.i. juiste benadering door het aantal alternatieven dat de 

operator daadwerkelijk hanteert .als uitgangspunt voor zijn bereke

ning te nemen. Voor wat betreft het waarnemen voIgt hij echter de

zelfde methode als Nadler en Seidel. 

Beide studies hebben gemeen dat er wordt gepoogd relaties tussen aan

geboden informatiehoeveelheid en (eventuele maximale) mentale belas

ting te bepalen. Van Gigch onderzoekt verder meer gedetailleerd m.b.v. 

zijn model voor integratief gedrag wat bepaalde soorten informatie 

voor belasting opleveren. Hij vertaalt de informatie-inhoud van de 

taak naar verschillende niveau's van verwerking en weegt ze dienover

eenkomstig mee voor de taakzwaarte. Verder gaat hij er van uit dat, 

na weging, het product: (aantal bits informatie) x (tijd waarin ze 

verwerkt worden) maatgevend is voor de mentale belasting. Dit laatste 

gaat o.i. weer geheel voorbij aan de subjectieve waarschijnlijkheid. 

Bij beperkte eenvoudige taken b.v. het detecteren van een signaal 

uit twee mogelijke, zal het verschil objectief/subjectief zeer klein 

(kunnen) zijn. Bij een hoge detectiefrequentie zal het aantal bits 

per tijdseenheid hoog zijn. Voor een complexe taak b.v. procesregeling 

zou het aantal bits per tijdseenheid "objectief" even groot kunnen 

zijn maar subjectief_kleiner kunnen zijn. 

Conclusie: een aantal uitgangspunten zoals hiervoor besproken zijn 

wellicht bruikbaar om een ruwe schatting te maken van de te verwachten 

maximale belasting voor onervaren operators, maar zeker niet bruikbaar 

voor het relateren van de hoeveelheid gepresenteerde informatie aan de 

.effec~iviteit van de taakuitvoering. 

Het tweede deel van deze discussie betreft de vraag in hoeverre de 

besproken experimenten aanknopingspunten bieden voor concrete vraag

stellingen. Daartoe zullen we de resultaten bespreken aan de hand 

van de volgende informatie-aspecten. 

I. Historische- of trendinformatie 

2. Intermediaire informatie 

3. Discontinue informatie 

4. Predictieve informatie 

5. Nauwkeurigheid van de presentatie. 
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ad I. Bistorische- of trendinformatie 

Kelley (1972) stelt dat de waarde van historische informatie 

ligt in het feit dat het daardoor (beter) mogelijk wordt om 

naar de toekomst te extrapoleren. Bet feit dat de trend (en 

mogelijk hogere afgeleiden) gebruikt kan worden bij het voor

spellen draagt bij aan cen betere voorspelling dan een die geba

seerd is op momentane informatie en herinnering van in de voor

gaande periode (met intervallen) verzamelde gegevens. Bernotat 

(1972) toonde aan dat bij toepassing van extrapolatiemethoden 

gebaseerd op eerste en hogere afgeleiden de prestatie verbe

terde. Bet bleek verder dat de optimale voorspeltijd ongeveer 

gelijk was aan de systeemlooptijd (in de orde van 0,1-1 sec.). 

Brigham en Laios veronderstelden dat het feit dat zij met gro

tere looptijden werken dan Bernotat, nl. in de orde van minuten, 

het voor proefpersonen moeilijker maakte om te extrapoleren. 

Daarnaast opperden zij de veronderstelling dat de historische 

informatie niet over een voldoend lange tijdsduur beschikbaar 
.. !'k: zou z:1Jn • 

Tegen hun eerste argument pleit de bevinding van Attwood, die 

bij vergelijkbare looptijden (2~-IO min.) weI een positief 

effect constateerde. 

West en Clark vonden eveneens positieve resultaten bij een 

systeem met looptijden~5 minuten en beschikbare registraties 

over.at 1 uur (West, 1972). Daarbij merken zij echter op dat dit 

voornamelijk gold bij verandering van werkpunt en niet bij fijn

regeling d.w.z. het uitvoeren van correcties bij zeer kleine af

wijkingen rondom het werkpunt. Wij veronderstellen dat in het 

laatste geval uitsluitend van terugkoppelend regelen (i.t.t. 

voorwaartskoppelend regelen) sprake is waarbij aIleen de infor

matie over de momentane afwijking van belang is en niet geextra

poleerd behoeft te worden. 

!'k:Helaas is uit hun publicatie niet duidelijke welke registratieduur 
(f(recordersnelheid, papierlengte)) beschikbaar was. 
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ad 2: Intermediaire informatie 

Hier geldt 1n wezen dezelfde redenering als voor historische infor

matie: het voorspellen van veranderingen in het uitgangssignaal wordt 

mogelijk door het kunnen extrapoleren van trends van intermediaire 

variabelen. Brigham en Laios varieerden deze variabele door het wer

ke1ijke proces a1 dan niet volledig af te schermen. Hoewel hier dus 

geen sprake was van trendregistratie is het voorstelbaar dat de waar

neming van trends in vloeistofniveau.' s beter mogelijk is dan bij aan

wijzende instrumenten. Registraties zouden hier vermoedelijk een nog 

sterkere verbetering van de prestatie hebben gegeven. 

ad 3. Discontinue informatie 

Met discontinue informatie hebben we te maken wanneer b.v. instrumen

ten een soort " t ime-sharingll voor verschi1lende variabelen wordt ver

richt (b.v. meerpunts schrijvers van temperatuurprofielen) en wanneer 

het technisch niet mogelijk (of economisch niet verantwoord) is continu 

de waarde van een variabele weer te geven (b.v. concentratie in een 

gasmengsel m.b.v. chrcmatografie). Daarnaast is het aIleen al vanwege 

de veelheid van informatiebronnen die door een operator bewaakt moe ten 

worden onmogelijk aIle signalen continu waar te nemen. 

Discontinue informatie legt beperkingen op aan de mogelijkheden van de 

operator om patronen te herkennen en trends te detecteren (zie ook 

Edwards en Lees, 1973). Een technische beperking wordt gesteld door het 

bemonsteringstheorema van Shannon (Shannon en Weaver, 1949), nl. dat 

een signaal met bandbreedte W bemonsterd moet worden met bandbreedte 

2W wil het volledig gereconstrueerd kunnen worden uit de bemonstering. 

Praktisch betekent dit dat een operator kleine, snelle variaties binnen 

het bemonsterinterval niet kan detecteren en derhalve ook niet kan cor

rigeren. 

Bij de studie van Geiser en Schumacher was dit laatste waarschijnlijk 

het geval. Opgemerkt dient te worden dat het bij deze laatste studie 

om het regelen van een aantal onafhankelijke~ processen ging. 

~De systemen waren onafhankelijk. Het stoorsignaal bestond uit een 
stapstoring met gegeven amplitude en (vermoedelijk) normaal ver
deelde intervaltijd ~=50 sec, o=? 
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In werkelijkheid zal bij serieele presentatie, zowel van een variabele 

(intervalpresentatie) als bij verschillende variabelen enige redundan

tie aanwezig zijn. 

ad 4. Predictieve informatie 

In tegenstelling tot de situatie m.b.t. regeltaken bij snelle pro

cessen (O.A. voer-,_vaar->en vliegtuigen. Zie hv. Bernotat, 1972; 

Hurts, 1977) zijn toepassingen van;.voorspel technieken in de proces

industrie schaars (Edwards en Lees, 1973). Tot de weinige bekende 

toepassingen behoren voorspeltechnieken m.b.v. beeldschermpresentatie 

voor batchprocessen in de staalindustrie (zie bv. Goillou en Lq.ios, 1977) 

Voorspellingen zoals gebruikt bij snelle processen, kunnen worden 

onderscheiden naar: 

a. de tijd waarover de voorspelling gemaakt wordt; 

b. de informatie die verstrekt wordt: continu of discreet. In het 

eerste geval wordt het toekomstig verloop over een bepaalde periode 

gepresenteerd (trajectpredictie) en in het tweede geval wordt de 

toekomstige waarde op een bepaald tijdstip gepresenteerd (punt

predictie). 

Zoals eerder opgemerkt toonde Bernotat aan dat de optimale voorspel

tijd van dezelfde orde van grootte is als de systeemlooptijd. ,Dit was 

:van toepassing op een systeem met de volgende kenmerken: een 

variabele; looptijd 1 sec.; trajectpredictie, extrapolatie op basis 

van eerste en tweede afgeleide van het signaal. 

Voor meer complexe process en komen voorspeltechnieken als versnelde 

simulatie in aanmerking (zie bv. Kelley, 1968): met een discreet of 

analoog model wordt de toekomstige procestoestand, gegeven het heden, 

uitgerekend. 

Ook hier kunnen trajectpredicties (vnl. bij analoge modellen) of punt

predicties gemaakt worden. Een voordeel boven de extrapolatiemethode 

is de mogelijkheid alternatieve strategieen door te rekenen. Hierbij 

kan de vraag gesteld worden welke soort predictie, over welke periode 

en met welke nauwkeurigheid het meest geschikt is. 

Een trajectpredictie behoeft niet altijd superieur te Z1Jn 

predictie. Onder bepaalde omstandigheden zal het voldoende 
aan een punt

zijn een glo

krijgen van de eindtoestand bv. op grand van stabi1i-bale indruk te 

teitscriteria. 



- 39 -

ad 5. Nauwkeurigheid 

De vraag naar de gewenste nauwkeurigheid hangt nauw samen met het 

verschil tussen objectieve en subjectieve hoeveelheid informatie. Ons 

inziens gaat het daarbij om het aantal niveau's wat de operator onder

scheidt op een schaal en niet direkt om het aantal schaaldelen in het 

meterbereik. Zolang de ruiscomponenten in een signaal binnen de door een 

operator gehanteerde schaalintervallen liggen zal er geen sprake zijn 

van verslechtering van prestatie. Zal de operator echter ook op ruis

componenten reageren dan verwerkt hij zelf weI meer informatie dan in 

het eerste geval, maar de kans bestaat dat hij zowel zwaarder belast 

wordt als (ook mede daardoor) een slechtere prestatie gaat leveren. De 

resultaten van Buck en Hancock zijn wat dit betreft moeilijk te inter

preteren. Immers, zodra de ruis door de operator als signaal geperci

pieerd wordt zal ook de ruisamplitude meewegen in de beslissing over 

de te ondernemen actie. 

Het geheel samenvattend komen we tot de volgende conclusie: 

Historische informatie (registratie) 1S vermoedelijk nuttig bij regel

taken in het door ons bestudeerde taakdomein. De mate waarin dergelijke 

informatie een positieve bijdrage levert aan de effectiviteit van de 

taakuitvoering zal mede bepaald worden door factoren als: 

het regeldoel wat de operator nastreeft (als functie van bedrijfs

situatie, opdracht) 

de tijdsduur waarover registraties beschikbaar zijn 

de variabelen waarop de registratie betrekking heeft: ingangs-, inter

mediaire- en uitgangsvariabelen. 

Discontinue presentatie zal onder bepaalde omstandigheden (combinatie van 

intervalduur en proceseigenschappen) de taakuitvoering bemoeilijken. 

Bij time-sharing en intervalpresentatie ontbreekt de mogelijkheid tot 

extrapolatie. Het belang hiervan zal ook afhangen van het gestelde 

regeldoel. 

Predictieve informatie vult aan, of vervangt wellicht, dergelijke 

extrapolatie. Een optimaal resultaat is waarschijnlijk te verwachten 

indien de predictieperiode overeenkomt met de door de operator gehan

teerde extrapolatieperiode. 
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De nauwkeurigheid van de presentatie speeit een rol in relatie met de 

door de operator zelf gehanteerde afleesnauwkeurigheid. In principe 

biedt dit de mogelijkheid om deze afleesnauwkeurigheid te onderzoeken 

door de ruiscomponent in hetsignaal te varieren. 

De in dit ho6fdstuk besproken informatie-aspecten m.n. wat betreft 

concrete vraagstellingen zijn uiteraard geen volledige opsomming van 

actuele problemen. 

Onze keus is enerzijds bepaald door het relatief kleine aantal publicaties 

over onderzoek op dit gebied. Anderzijds beperkt het eerder besproken 

taakdomein en daarbinnen, de processimulatie, onze keuzemogelijkheden. 

In hoofdstuk 7 gaan wij nader in op de concrete onderzoeksvraagstel

lingen over de hier besproken informatie-aspecten. 
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5. Informatie-opnemend gedrag 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen theoretische modellen worden besproken die 

betrekking hebben op relaties tussen de eigenschappen van signaal

bronnen en het (visuele) informatie-opnemende gedrag van een waar

nemer. Ook worden de resultaten van validatie-experimenten aan de 

orde gesteld. 

Daarna komen een aantal bevindingen uit praktijksituaties aan de 

orde die nauw aansluiten bij de genoemde modellen. 

Vervolgens wordt nagegaan welke elementen uit theoretische, experi

mentele en praktische activiteiten bruikbaar zijn voor het onderzoek 

en onder welke condities. 

5.2. Bemonsteringstheorieen 

Senders (1955) was een der eersten die zich bezig hield met het 

probleem van de (eventuele) visuele overbelasting van een operator 

(i.e. piloot) die een of meer instrumenten moet aflezen. Hij stelde 

zich daarbij de volgende vragen: 

1. Hoe is de capaciteit van het visuele systeem (in feite; de be

lastbaarheid via het'visuele systeem) van een operator te bepalen; 

2. hoe is voor enigerlei situatie te bepalen welk beslag er op deze 

capaciteit wordt gelegd. 

Senders ontwikkelde hiervoor een model van de menselijke aandachts

verdeling waarbij hij uitging van de volgende veronderstellingen: 

a. een waarnemer kan slechts een signaalbron tegelijk waarnemen 

(single channel theory). 

b. een waarnemer zal signaalbronnen achtereenvolgens bemonsteren om 

zijn onzekerheid over de signaalwaarden te reduceren. 

Het model was gebaseerd op het bemonsteringstheorema van Shannon en 

werd aangeduid met de naam periodisch model. Verder werd veronder

steld dat de operator het signaal volledig wil reconstrueren. Daartoe 

dient instrument (signaalbron) i, met signaal f.(t), vermogens-
1. 

spectrum ~.(w) en maximum frequentie W., bemonsterd te worden met 
1. 1.. 

een fixatiefrequentie FF.~2W .. 
1. 1. 
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Bij gegeven rom apli tude van het signaal A. en toelaatbare RMS af
~ 

leesfoutE. wordt de hoeveelheid door het instrument i gegenereerde 
~ 

en door de waarnemer ontvangen informatie: 

~ ::: 2W.log A./E. bits/sec. 
~ ~ ~ 1. 

De ideale observator heeft dus een FF. 
1-

2H. en verkrijgt per be-
1. 

monstering (fixatie) 

-
H. ::: log A./E. bits 
~ 1. 1. 

Senders veronderstelde (naar analogie van de reactietijd bij infor

matieverwerking) verder dat de fixatieduur, D., lineair zou samen-
1. 

hangen met de hoeveelheid uit een bemonstering verkregen informa-

tie: 

D. ::: K log A./E.+C sec. 
1. 1 1. 

K in sec/bit, C= aantal sec. dode tijd voor blikveldverandering 

en ins telling. 

De belas ting (gevraagde hoeveelheid aandacht) 1S dan het produkt T. 
1 

van fixatiefrequentie en fixatieduur: 

T. = FF. x D. ofwel T. = 2KW.log A./E.+2W.C (als fractie van de 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 

tijd). 

Voor een paneel met m instrumenten geldt dan: 

T 
m 

m 
= L T. 

. I 1 1= 

Ten aanzien van de mogelijkheid om het model te toetsen aan de werke

lijkheid merkte Senders op de de FF.'s bepaald kunnen worden uit het 
1 

aantal fixaties per instrument, zij het dat een correctie nodig is 

voor het geval dat een waarnemer dezelfde signaalbron twee keer achter 

elkaar fixeert. Hij werkte correcties uit voor FF. en D .• 
1. 1. 

Ten aanzien van de overgangswaarschijnlijkheden d.w.z. de kans dat 

meter i na meter j wordt gefixeerd, veronderstelde Senders dat deze 

berekend kunnen 'vorden uit het produkt van de kansen op fixatie van die 

instrumenten (berekend uit de fractie fixaties). Met andere woorden hij 

veronderstelde een nulde-orde'Markov process. 

Senders toetste het hiervoor beschreven model m.b.v. laboratorium- en 

veldexperimenten. 
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Bij een laboratoriumproef met V1er onafhankelijke signaalbronnen (band

breed ten van 0,03-0,48 herz) waarmee qua amplitude normaal verdeelde 

ruis werd gepresenteerd, bleek het model redelijk te kloppen met de 

realiteit (Senders et aI, 1966). Ook de nulde-orde Markov veronder

stelling bleek hier op te gaan. Bij een veldonderzoek naar het fixatie-

gedrag van piloten in echte situaties bleek echter minder overeen-

stemming te bestaan tussen voorspelde en waargenomen fixatiefrequenties, 

fixatieduren en overgangswaarschijnlijkheden. Riervoor hij de vol-

gende verklaringen (Senders, J966): 

a. De signaalbronnen zijn niet onderling onafhankelijk. Daardoor zullen 

bepaalde fixatiepatronen optreden, bepaald door de onderlinge redun

dantie van de signaalbronnen. 

N.B. Dit is niet hetzelfde als gecorreleerde signaalbronnen bij een 

laboratoriumtaak. Daarbij bleek zelfs een correlatie van 0.9 geen 

invioed op de fixatiefrequentie en duur te hebben. 

b. Piloten bemonsteren niet volgens een nulde-orde Markov process d.w.z. 

ze gebruiken niet aIleen infomatie uit het heden (de gefixeerde 

meter) maar ook uit het verleden (vorige fixatie(s» om te beslissen 

over de toekomst (volgende fixatie). 

c. Niet aIleen de waarde van een gefixeerde signaalbronmaar ook de af-

geleide daarvan wordt gebruikt (m.i. hangt dit samen met argument b). 

Meer in het algemeen constateerde Senders de neiging om signalen met 

lage bandbreedte vaker en signalen met hoge bandbreedte minder vaak dan 

voorspeld te fixeren. 

Een apart laboratoriumonderzoek was gewijd aan de relaties tussen ge

vraagde afleesnauwkeurigheid en fixatieduur. De uitkomsten waren niet 

in overeenstemming met het model. Bij minder (vereiste) nauwkeurigheid 

werd een afnemende fixatiefrequentie en gelijkblijvende fixatieduur ge

constateerd. Ret model voorspelde toenemende fixatiefrequentie en af

nemende fixatieduur. 

De kritiek tegen het model van Senders was vooral gericht op het feit 

dat hij aIleen uitging van een passieve waarnemer die zelf niet in

grijpt in het systeem waarvan hij een aantal variabelen bewaakt. Daar

naast werd opgemerkt dat geen rekening was gehouden met het signaal

vermogen; in de experimenten was dit voor aIle instrumenten gelijk 

gemaakt (m.a.w. aIle instrumenten vertoonde gelijke signaalvariantie). 
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Ook het feit dat overschrijdingsrisico's (kosten x kansen op over

schrijden van kritieke waarden) een rol speelden, werd als irreel 

aangemerkt. Verder draagt hij geen alternatieven aan om te voor

spellen wat het gedrag van een niet-ideale observator (# het Shannon 

theorema) zou kunnen zijn. Tenslotte kan men zich afvragen of het 

uitgangspunt van volledige signaalreconstructie weI reel is. 

We zullen nu enige modellen bespreken waarmee gepoogd is aan een 

of meer punten van bovengenoemde kritiek tegemoet te komen. 

Carbonell (1966) formuleerde een model waarbij hif uitging van de 

competitie-gedachte, d.w.z. dat hij zich voorstelde dat aIle instru

men ten naar de aandacht van een operator dingen en dat hij diegene 

het eerst zal observeren waarvan de overschrijdingskans op dat moment 

het grootste is. De fixatieduur speelde geen rol. Carbonell veronder

stelde een vaste peri ode (~ 1/3 seconde); langer observeren betekent 

dan: vaker observeren. Tenslotte stelt hij zich een gesloten keten 

van oorzaak en gevolg voor: op een zeker moment zal de observator in

grijpen en daarmee een nieuwe situatie dreeren met nieuwe risico's en 

overschrijdingskansen Het doel van de waarnemer is nu niet volledige 

reconstructie van aIle signalen maar minimaliseren van het risico van 

overschrijdingen. 

Carbonell formuleerde het risico als functie van de tijd: 

C(t) 
M 
L 
i= I 

C.P. (t) 
1. 1. 

I-P.(t) 
1. 

M: aantal te observeren instrumenten 

t: tijdstip van observatie 

C.: kosten van het overschrijden van de drempelwaarde (L.) van 
1. l. 

instrument i. Deze kosten worden tijdsonafhankelijk veronder-

steld voor een gegeven systeemtoestand (b.v. opstart/opstij

gen, normaal bedrijf/horizontale vlucht). 

P.(t): kans dat de signaalwaarde op instrument i de drempelwaarde zal 
1. 

overschrijden. 

Verondersteld wordt dat uiteindelijk aIle instrumenten gefixeerd (be

monsterd) zullen worden omdat Pi niet lineair tijdsafhankelijk is. 

Daardoor kan C(t) ook bij kleine C. waarden voor ieder instrument zeer 
1. 

groot worden. 
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De C(t) is nu het risico (de verwachte kosten) bij op tijdstip t 

niet bemonsteren van enig instrument. 
I De kosten van het fixeren van instrument ], C.(t), op tijdstip t 
J 

zijn: 

C~(t) = C(t) - C.P.(t) 
J ] ] 

waarbij C.P.(t) het grootste risico op tijdstip t ~s indien de piloot 
J J 

de kosten wil minimal eren. 
C.P.(t) 

( . J J N.B. Carbonell rechtvaardigt de afname met C.P. t) ~.p.v. I-P.(t) 
J J J 

door te stellen dat het sico van de andere instrumenten/signalen 

in feite toeneemt omdat de observatie zelf enige tijd in beslag 

neemt. Hiermee is de situatie beschreven als een wachtrijprobleem. 

De moeilijkheid is nu de C.'s en de P. 's te bepalen. Carbonell 
1. ~ 

slaagde daar niet geheel in. Hij yoerde vervolgens een computersimu-

latie uit om de gevoeligheid van het model voor deze parameters te 

testen. Het bleek dat het bemonsteren verandert van vrijwel periodiek 

in aperiodiek bij toenemende signaalvariantie en signaalbandbreedte. 

Dit model was een eerste stap op weg naar meer realistische modellen 

waarbij het bemonsterinterval (en dus de fixatiefrequentie) mede be

paald wordt door tijdsafhankelijke risico's en acties van de waar

nemer. Deze inzichten werden verder uitgewerkt in het model van 

Sheridan (1969). Hij beschrijft de twee meest extreme strategieen 

die een waarnemer kan hanteren: 

a. continu bemonsteren (fixeren) van een signaal f(t). 

b. niet bemonsteren en de regelvariabele zodanig instellen dat f(t) 

gemiddeld aan de norm voldoet. De gemiddelde fout zal dan nul zijn 

maar de gesommeerde afwijking is dan afhankelijk van de signaal

variantie. 

Het eerste geval is aIleen realistisch voor een enkeivariabele regel

taak en dan kunnen er in principe nog problemen ontstaan met het waar

nemen t.b.v. regelacties (het kijken naar de knop). Het belangrijkste 

verschil is verder dat bij continu bemonsteren geen voorkennis over de 

verdeling van signaalwaarden vereist is en in het tweede geval weI. lIlel 

is in beide gevallen kennis over de best passende regelactie veronder

steld. 

Sheridan stelt dat het optimale bemonsterinterval tussen beide uiter

sten in moet liggen. 
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Uitgaande van de veronderstelling dat de waarnemer de statistische 

verdeling van de signaaleigenschappen kent en er enige consensus 

bestaat over de kosten van het bemonsteren (moeite/concentratie) en 

regelacties (moeite, actie) is dit interval te ~epalen. In onderstaande 

figuren is het model weergegeven (ontleend aan Sheridan, 1969). 

Fig. 1.: verandering van de kennis van 

de waarnemer over de verdeling van sig

naalwaarden als functie van de tijd. 

Verondersteld wordt dat de signaalwaarde 

gemiddeld 0 is. Op tijdstip 0 wordt 

bemonsterd. 

(VI) ~ maximum 
, , (V) 

o 

value 

" I ..................... net 
I ·1 ... _~~ T 

~:.I." .. ' I I . 
. I 

Toptimum 

T 
average sampling 
~ost for interval T 

Fig 2.: Bepaling van het bemonster

interval <VJ~: waarde van het bemonsteren 

bij eenmalige instelling van de regel

variabele op de gemiddelde signaalwaarde. 

~2>: waarde van continu bemonsteren 

~3't>T: waarde van het bemonsteren met 

interval T. 

De modellen van Carbonell en Sheridan houden, in tegenstelling tot 

het Senders model uit 1966, rekening met de waargenomen signaal

waarden en de kennis van de operator over de signaalbronnen. Beide 

uitgangspunten sluiten aan bij de realiteit: in werkelijkheid zijn 

signalen altijd beperkt in bandbreedte en derhalve zal de kans groot 

zijn dat, wanneer de signaalwaarde op tijdstip t dicht bij de grens

waarde zit, deze op tijdstip t+T. (bemonsterinterval) er nog dichter 

bij zit. 

Een probleem bij beide modellen is het vaststellen van de waarde- en 

kansfuncties van respectievelijk de bemonsterstrategieen en verdeling 

van signaalwaarden. 
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De modellen zijn normatief d.w.z. ze veronderstellen dat de waar

nemer zich precies volgens het model zal gedragen. Nu kan men de 

kansverdeling van signaalwaarden objectief en subjectief bekijken; 

hetzelfde geldt voor de waardefunctie. Sheridan b.v. geeft geen 

aanwijzingen hoe deze te bepalen is. 

Alvorens hier verder op in te gaan zullen we een tweetal onder

zoeken bespreken waarbij gepoogd is enige van de hiervoor besproken 

uitgangspunten toe te passen bij het analyseren van het bemonster

gedrag van operators bij trage, industri~le processen. 

5.3. Bemonsteren bij trage processen 

De situaties waarvoor de tot nu toe besproken modellen werden ont

wikkeld, werden gekenmerkt door het feit dat daarin vrijwel voort

durend de aandacht van de waarnemer wordt opge~ist door de diverse 

signaalbronnen (meters, instrumenten). De signaalbandbreedten 

varieerden van 0,03 - 1 herz. Dit betrof met name de situatie van 

een piloot, in elk geval situaties waarin het te bewaken/besturen 

systeem werkt met looptijden in de orde van seconden. 

De hier te bespreken situaties (zowel veld- als laboratoriumsitu

aties) worden daarentegen gekenmerkt door relatief grote looptijden 

(in de orde van minuten tot uren) en daarnaast door het feit dat 

(hoewel niet altijd) de operator niet voortdurend behoeft te bemon

steren om een goede prestatie te leveren. Dat betekent dat hij in 

principe de mogelijkheid heeft om de diverse signaalbronnen min-of

meer willekeurig te bemonsteren zonder dat dit problemen geeft. Rij 

kan b.v. vaker dan nodig (gesteld dat hij aan de modelveronderstel

lingen voldoet) bemonsteren, de volgorde van bemonsteren vrij 

kiezen of de fixatieduur naar believen verlengen. wij zullen later 

op deze zaken terugkomen m.n. voor wat betreft de problemen die dit 

geeft bij het interpreteren van geregistreerd bemonstergedrag. 

In de volgende paragra£en worden onderzoekingen aan de orde gesteld 

waarbij de reeds besproken of daarvanafgeleide modellen worden ge-

hanteerd om het·bemonstergedrag te verklaren. 

Ret werk van Crossman, Cooke en Beishon (1964). Dezen stelden zich 

de vraag welke informatie een operator bij een industrieel proces 

werkelijk nodig heeft en hoe deze te bepalen zou zijn. 
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Als uitgangspunt werd verondersteld dat bij industriele regeltaken 

(process control tasks) het belangrijkste signaal meestal de uit

gangsvariabe1e (output) is. Dit betreft dan vaak hoevee1heden en/of 

concentraties. 

De bandbreedte van dit signaal kan worden geschat uit de kortste tijd 

waarin een significante verandering kan optreden (in de zin dat een 

operator deze verandering moet kennen om een juiste actie uit te voeren). 

Volgens Crossman et a1. het bemonsteringstheorema van Shannon dan 

aIleen van toepassing bij een zeer beperkte taak: bewaking van de 

uitgangsvariabele met als eis volledige signaalreconstructie. Even-

als bij de hiervoor besproken bemonsteringsmodellen werd opgemerkt dat 

bij regeltaken meer en andere factoren een rol spelen. 

Zij noemen: 

I) De regelacties van de operator. 

2) De gewenste nauwkeurigheid van het regelen. 

3) De kosten verbonden aan regelfouten. 

4) De onzekerheid van de bemonsteringen zelf (hoe nauwkeurig is de 

waargenomen signaalwaarde). 

5) De kennis van de operator over het systeemgedrag en de samenhang 

tussen meerdere variabe1en. 

6) De mate waarin andere taken beslag leggen op de operator. 

Crossman et al.ontwikkelden vervolgens een kwalitatief model om te 

beschrijven hoe de informatie die een operator bij een bemonstering 

verkrijgt zijn onzekerheid over het procesgedrag vermindert: 

Gegeven een bemonstering op een zeker tijdstip waarbij blijkt dat de 

waarde van de bemonsterde variabele aan de gestelde specificaties 

voldoet. Naarmate de tijd verstrijkt zal de operator meer onzekerheid 

hebben over de waarde van de variabele. Omdat hij weet dat er sancties 

komen als de variabe1e niet meer aan de specificaties voldoet, zal hij 

zich steeds onprettiger gaan voelen. Dit "gevoel" is het risico: 

ruwweg het produkt van de (subjectieve geschatte) kans op overschrij

den van de specificaties vermenigvuldigt met de kosten (sanctie: 

moeite, straf, geld) van de"overschrijding. Dit risico zal hij dan 

afwegen tegen de moeite die hij moet doen en het risico dat hij loopt 

door te bemonsteren (dit risico heeft b.v. betrekking op het niet kun

nen bemonsteren van een ander systeem). 
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De lengte van het bemonsteringsinterval hangt derhalve (cf. 

Cros sman e tal,) af van: 

I) De snelheid waarmee de onzekerheid van de operator groeit t.a.v. 

de waarde(n) van de desbetreffende variabele. 

2) Het risico van overschrijding. 

3) De moeite (kosten e.d.) van het bemonsteren. 

Ieder van deze factoren is op zijn beurt weer afhankelijk van aller

lei omstandigheden. De belangrijkste daarvan zijn: 

a) Willekeurige variaties en de systeem looptijd. 

b) Regelacties. 

~) Kennis van de operator over het systeemgedrag. 

d) Grenswaarden (specificaties) en het effect van hogere nauwkeurig

heidseisen. 

e) Vergeten. 

ad. a. Ieder proces vertoont een of andere vorm van drift: het ver~ 

lopen van signaalwaarden met een zekere trend. De operator 

weet ongeveer wat voor afwijkingen daardoor kunnen ontstaan en 

in welke periode. Ret probleem is echter dat sorns dergelijke 

drift-effecten volledig bekend zijn bij de operator en andere 

in het geheel niet omdat ze slechts sporadisch optreden. Ret 

is dan niet duidelijk welke drift-effecten weI en welke geen 

rol spelen bij het bemonsterinterval. 

ad. b .• Als een operator precies weet wat het effect van zijn regel

acties is, zal hij geen onzekerheid hebben over het procesge

drag als gevolg van de ingreep. In die situatie zou het be

monsterinterval niet veranderen. In de praktijk zal hij echter 

onzekerder worden over het procesgedrag omdat hij het effect 

van zijn ingrijpen niet precies kent. Tijdelijk zal een ver

korting van het bemonsterinterval optreden. 

ad. c. Grotere nauwkeurigheid, i.e. kleinere toleranties zullen een 

verkleining van het bemonsterinterval geven. Dit is zowel het 

geval indien een variabele zijn grenswaarde nadert (de opera

tor wil dan preciezer weten wat er gaat gebeuren) als bij het 

daadwerkelijk verzwaren van de specificaties (grenswaarden 

dichter bij elkaar). 



- 50 -

ad. d. Ervaring kan twee effecten hebben: 

I. Door het kennen van relaties tussen variabelen onderling 

en over het procesgedrag kan een ervaren operator volstaan 

met een groter bemonsterinterval dan een beginnende opera

tor of eenleek. 

II. Door ervaring kan men soms allerlei kleine, potentiele 

verstoringen onderkennen als gevolg waarvan vaker bemon

sterd gaat worden. De leek ziet deze niet (herkent ze niet 

als zodanig) en zal er dan oak niet op reageren. 

ad. e. In een situatie waarin de operator meerdere systemen (vooral 

van een type) moet regelen en daarvan ook nog dezelfde soort 

informatiepresentatie heeft, bestaat verhoogde kans op ver

gissen en verge ten van de laatst waargenomen signaalwaarden. 

In elk geval, ook bij een enkelvariabel systeem zal er eniger

mate van vergeten sprake zijn (de precieze waarde b.v.). Daar

door zal het bemonsterinterval korter zijn dan theoretisch 

verwacht mag worden. 

Crossman presenteert vervolgens de resultaten van waarnemingen van 

het bemonstergedrag in twee situaties en interpreteert zijn waarne

mingen in termen van de besproken theorie. 

Ret eerste geval betrof de taakvan een operator bij het bedienen van 

een papiermachine. De taak was het regelen van het papiergewicht 

(basic-weight) bij een continu werkende fabricage. De waarde van deze 

uitgangsvariabele kon worden beinvloed met een hoeveelheidsregeling 

(dode tijd ca. I minuut, looptijd ca. 7 minuten) en een snelheids

regeling (dode tijd ca. I minuut, looptijd 21 minuut). 

Bij een normale continue productie over een periode van zes uur werd 

het bemonstergedrag v.w.b. de uitgangsvariabele geregistreerd. Ret 

gemiddelde bemonsterinterval bleek ca. 8,5 min. (s.d.=7, n=2S) te zijn 

met een bij benadering negatief exponentiele verdeling. Na correctie 

voor twee perioden van intensief bemonsteren direkt na regelacties 

bleek het gemiddelde interval 14,1 minuut te zijn (s.d.:ll, n=12) en 

na nog een correctie van het wisselen van opwikkelhaspels (dit ver

oorzaakte een gedwongen observatie) bleek het gemiddelde interval 24,8 

minuten te zijn (s.d.=8, n=5),ruwweg twee keer per uur. 
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Volgens het bemonstertheorema van Shannon zou dit een signaalband

breedte van cyclus per .uur betekenen. In werkelijkheid bleek deze 

bandbreedte 5 a 6 cycli per uur te zijn. De IIhoogfrequente',' compo

nenten gingen echter gepaard met (zeer) kleine amplituden. De "echte" 

bandbreedte zou dan bepaald worden door die signaalcomponenten waarvan 

de (piek) amplituden groter zijn dan de toelaatbare afwijking. 

Crossman noemde dit de effect bandbreedte. Het bemonstergedrag werd 

oak geregistreerd tijdens produktieverandering. Het interval bleek 4,7 

minuut te zijn (s.d.=2,5, n=25) met een meer symmetrische verdeling dan 

bij narmale produktie. Dit is vrijwel gelijk aan de looptijd (90% ampli

tudeverandering) van de hoeveelheidsregeling. 

Crossman et al. concludeerden dat het bemonsterinterval ip dat geval 

na een ingreep vrijwel gelijk is aan de systeemlooptijd. 

Het tweede onderzoek betrof een studie naar het bemonstergedrag bij 

een reeds (in hoofdstuk 4) besproken laboratoriumtaak. Daarbij moest 

een waterreservoir wordenverwarmd en op een vaste temperatuur worden 

gehouden met behulp van een elektrische verwarmingsspiraal waarvan 

het voltage regelbaar was. De temperatuur werd afgelezen op een kwik

thermometer die, geplaatst in een apart met water gevuld buisje, was 

geplaatst in het te verwarmen reservoir. Hierdoor ontstonden er twee 

tijdvertragingen: van het vat zelf de opwarmtijd (ca. 10 minuten) en 

van het thermometerreservoirtje (ca. 0,8 minuten). De taak was de 

temperatuur zo snel mogelijk te verhogen van 700 Cnaar 8SoC en deze 

dan te handhaven()p .:!: 0,50 C gedurende 30 minuten. Het was niet mogelijk 

(gezien de looptijden) om dit in het lineaire bereik te doen (d.w.z. 

dat de doelwaarde in een keer, zij het geleidelijk, bereikt zou wor

den) zodat er overs turing en correcties nodig zouden zijn. 

Ais de gewenste waarde eenmaal bereikt was zou er aIleen een kleine 

drift optreden door de verdamping en eventueel door voltage- en om

gevingstemperatuurfluctuaties. Zes studenten voerden de taak drie 

maal opeenvolgend uit. Er waren geen "bemonsterkosten" in die zin dat 

de ppn. geen andere activiteiten'konden en mochten verrichten tijdens 

het uitvoeren van de taak. 



- 52 -

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de registratie van het 

bemonstergedrag weergegeven. 
Proportion 
of time spent 

Interval between Duration of looking at the 
inspection periods inspections thermometer 

Trial 15 minute 'mean s. d. mean s. d. % % period (seconds) n (seconds) n 

First 8.0 4. I 143 29.2 31.7 143 78.5 

Secorld 10.4 4.9 146 25.2 24.5 145 71.0 
74.7 

2 First 10.9 6.5 159 23.5 19.9 158 68.2 

Second 15.9 9.8 168 16.4 14.9 167 50.8 59.5 

3 First 12.7 8.2 182 16.2 lI.2 182 56. I 

Second 19. I 14. 1 164 . 14.0 10.5 163 42.2 
49.2 

Tabel 1. Intervallen tussen en duren van fixaties (bemonsteringen) van 

de waarde van de temperatuur bij het regelen van de tempera~ 

tuur van een waterreservoir. 

De cijfers zijn gemiddeld over 6 ppn. en hebben betrekking op 

achtereenvolgende trials van 30 minuten. Per trial is een 

splitsing gemaakt in Ie en 2e helft ruwweg overeenkomend met 

de opregelfase (time-on-target) respectievelijk de stabili

satiefase (overgenomen uit Crossman et al., 1964). 

De verschillen binnen de trials zijn een weergave van de aanpak: eerst 

stapsgewijs regelen met grote onzekerheid over het resultaat en dien

tengevolge een kort bemonsterinterval. Daarna, nadat de doelwaarde 

ongeveer bereikt is en er enig inzicht in het driftverschijnsel is 

verkregen, wordt het interval langer. Ret omgekeerde effect is te 

zien bij de fixatieduur. Vermoed werd dat men aanvankelijk probeerde 

de trend van de temperatuur in een keer te schatten maar zich later 

realiseerde, dat het beter is deze uit twee achtereenvolgende be

monsteringen af te leiden. 

Crossman et al. vermelden dat bi.i een eerder, vrijwel identiek exper~

ment, de bemonsterfrequentie lager uitkwam (gemiddeld over de laatste 

trials): ca. Ix per 3 minuten tegen hier 2x per minuut. 
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Het enige verschil tussen beide experimenten \vas dat bij het voor

gaande experiment de ppn. een boek mochten lezen waardoor aan het 

bemonsteren ook negatieve factoren verbonden waren. 

Uit de analyse bleek verder dat de bemonsterfrequentie evenredig 

varieerde met de trend van de temperatuur en/of dat (in de tweede 

helft van de trial random doelwaarde) het naderen van de grens

waarden gepaard ging met een toename van de bemonsterfrequentie. 

Crossman et ale trokken uit deze resultaten een aantal conclusies 

ten aanzien van hun "onzekerheidsmodel" waarvan wij de volgende ver

melden: 

I. Het bemonstertheorema van Shannon lijkt van toepassing wanneer 

men uitgaat van een zg. effectieve bandbreedte. Deze laatste 

wordt bepaald door signaalcomponenten die de signaalwaarden bui

ten gestelde grenzen kunnen brengen. 

2. Wanneer een variabele nagenoeg de gewenste\waarde heeft zal de bemonster

frequentie bepaald worden door de trend van de drift. De bemonster

frequentie zal toenemen wanneer de variabe1e de grenswaarde of doe 1-

waarden zal naderen. 

3. Wanneer de waarde van een variabe1e nog buiten het gewenste gebied 

1igt zal na iedere ingreep bemonsterd worden nadat 80% van het 

effect opgetreden is. 

Het werk van de Jongen Koster (1971). Dit betreft geen specifiek 

onderzoek maar een beschouwing over informatie-opnemend gedrag van 

oprators waarbij ten dele wordt geput uit eigen ervaringen (m.n. 

veldonderzoek) en ten dele wordt gesteund op het werk van andere 

onderzoekers w.o. de reeds besproken Senders en Sheridan. 

Het gedrag van de operator wordt geana1yseerd voor twee bedrijfs

situaties!normaal bedrij£ en bedrijfsstoring. We zul1en ons beperken 

tot een bespreking van de analyse van de normale bedrijfssituatie. 

De Jong en Koster stelden zich de volgende vragen: 

J) Welke taakverdeling tussen apparatuur (meet- en regelinstrumenten, 

computer) en mens (bewaker/bediener, operator) is voor welke 

situaties (normaal bedrijf, bedrijfsstoring) de meest geschikte? 

2) Welke informatie moet aan de mens worden aangeboden en welke in

greepmogelijkheden moet hij tot zijn beschikking hebben? 
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Het uitgangspunt van de "onzekerheidsanalyse" is dat de operator in 

onzekerheid verkeert over de toestand van het systeem wanneer hij 

verantwoordelijk is. Op twee manieren kan hier aan tegemoet worden 

gekomen: 

a. Door een zodanig ontworpen automatisch alarmeringssysteem, dat 

indien noodzakelijk ten aIle tijde de aandacht van de operator 

wordt getrokken door visuele en/of auditieve signalen. 

b. Door de operator zelf al dan niet regelmatig laten controleren van 

de diverse signaalwaarden op het paneel/de lessenaar. 

Dejong en Koster menen dat zelfs voor ervaren (good) operators het 

alarmsysteem nooit afdoende kan zijn, o.a. vanwege betrouwbaarheids

problemen. Derhalve lijkt bemonsteren door de operator nodig. Zij 

veronderstellen dan dat de volgende regeldoelstellingen het bemonster

gedrag bepalen: 

1. Het voorkomen van het overschrijden van grenswaarden door het 

aanhouden van veiligheidsmarges (z.g. feedback constraint control). 

2. Het voorzien van dergelijke mogelijke overschrijdingen door het 

afleiden van de nodige gegevens uit de diverse meterstanden 

(anticipatory constraint control), 

3. Het optimaliseren van de bedrijfstoestand (optimizing control), 

Hierbij plaatsen De Jong en Koster de kanttekening dat dit een 

twijfelachtige doelstelling is: de operator kan slechts een klein 

klein aantal variabelen tegelijk betrekken in zijn denken over 

de juiste instelling van het proces, terwijl de optimale instel

ling vaak van een zeer groot aantal variabelen afhangt en boven

dien zelf aan verandering onderhevig is (f (economische factoren, 

bedrijfstoestand, toestand andere systemen). 

De drie regeidoelstellingen zullen in het algemeen min-of-meer ge

lijktijdig gehanteerd worden. 

De z.g. anticipatory constraint control (zie 2.) zien zij als voIgt: 

Bij een bemonstering op tijdstip t=O constateert de operator b.v. dat 

het signaal de door hem zelf gestelde grenswaarde (limit 

value) niet overschreden heeft •. Deze limietwaarde ligt binnen de 

officiele grenswaarden (constraint value). Uitgaande van de afge

lezen waarde vormt de operator zich een beeld van de toekomstige 

kansverdeling van signaalwaarden. 
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Hij hanteert dan een (impliciete) overschrijdingskans voor de 

grenswaarde (limit value) als het criterium om weer te bemonsteren. 

Het verloop van die signaalwaarde waar deze impliciete overschrij

dingskans bij hoort noemen de Jong en Koster de "phenomal limit 

curve" (door ons verder afgekort tot PLC). 

In figuur 3 ~s dit weergegeven. 

. , 

~ __ Sam~ling time 1 

o 

Fig. 3. De phenomenal 

limit curve (PLC). 

Deze geeft de door de 

operator veronderstelde 

waarsc1:ijnlijkheid van 

een zeker signaalwaarde 

weer. Indien deze signaal-

waarde een door de operator 

als veiligheidsmarge gehan-

I--~ ____ ~~. _~-..-_~--+_---'.~--.;;L-.-Limitvalue teerde grens\vaarde (limit 
Yellow zone .. ---

_ _ ~_,-l __ .,-----------"- Const~aint value) overschrij dt, zal hij 
I---R- e-d zone value 

________ ...:. ....... opnieuw het signaal bemonsteren 

Bepalend voor de bemonsterfrequentie z~Jn in dit geval dan de vorm van 

de PLC en de waarde van de zich zelf opgelegde veiligheidsmarge. 

Van belang voor de vorm van de PLC zijn: 

a. Laagfrequentie signaalcomponenten met een amplitude ter grootte 

van de veiligheidsmarge (de zg. groene zone in figuur 3). Dit 

noemen zij het "true signal" (vgL de effecti'eve bandbreedte 

van Crossman) voor de operator. Hoogfrequente signaalcomponenten 

kunnen ook van belang zijn, met name als de signaal-ruisverhouding 

het moeilijk maakt het signaal uit te filteren. 

b. Plotselinge veranderingen in signaalwaarde niet overeenkomend met 

de onder a. genoemde signaaleigenschappen. Ook als deze verande

ringen vrij zeldzaam z~Jn, zal dit een verkorting van het bemonster_ 

interval veroorzaken (N.B. vgl. het overschatten van de frequentie 

van signalen met lage bandbreedte bij Senders). 

c. Motivatie. Deze zal van invloed zijn op de door de operator gehan

teerde overschrijdingskans waarop de PLC gebaseerd is (daarnaast 

veronderstelden de Jong en Koster dat ook de vorm van de door de 

operator veronderstelde kansverdeling van signaalwaarden m~tivatie

afhank~lijk is). 
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De veiligheidsmarge van de operator zou afhangen van: 

a. Motivatie. Hoe hoger de motivatie hoe minder afwijking van de 

streefwaarde (de 0 in fig. 3) toelaatbaar wordt geacht en hoe 

kleiner de veiligheidsmarge zal zijn. Het gecombineerde effect van 

motivatie via de PLC en de veiligheidsmarge op het bemonsterinter

val is weergegeven in figuur 4. 

b. Signaaleigenschappen, met name de ruiscomponenten. Tenzij deze uit

gefilterd kunnen worden, zal de veiligheidsmarge hierdoor bepaald 

worden, d.w.z. net boven de ruisamplitude liggen. 

c. Ervaringen met de trend van het signaal rond de waarde van de 

veiligheidsmarge. 

d. Het totaal aantal variabelen dat bemonsterd moet worden. Noodge

dwongen kan de operator hierdoor beperkt worden in het stellen van 

zijn eigen veiligheidsmarges. 

TIME .. 

Z r-------------------------------------------------, o 
~ 
~ 
~ ~~" 

Sampling time 2 

i f·===~~~--. I .,,--~. Phenomenal limit 2 
;. Phenomena", .--....... ___ 

__ !::mit val~~ ~ _ hmi:~ __ . _ ' __ • 

Yellow zone 1 
Limit value 2 "'-, 

Constraint 

Figuur 4. De invloed van motivatie op het bemonsterinterval V1a de 

vorm van de phenomenal limit curve (PLC) en de waarde van 

de veiligheidsmarge (limit value) bij gelijkblijvende offi-

c ciele grenswaarden (constraint value). 

Hoog gemotiveerd: PLC en limit value 2. 

Laag gemotiveerd: PLC 2 en limit value 2. 

(Overgenomen uit de Jong en Koster, '1971). 

De motieven die door de operator worden gehanteerd zijn van velerlei 

aard. Daarbij gaat het ruwweg om veiligheids, produktietechnische, 

produktie-economische en persoonlijke motieven. 



- 57 -

5.4. Samenvatting en conclusies 

De voorgaande bespreking van onderzoeken naar (modelvorming van) het 

bemonstergedrag van operators was bedoeld om inzicht te krijgen in 

de theoretische achtergronden en praktische problemen bij het inter

preteren van bemonstergedrag in de door ons bestudeerde situatie, de 

laboratoriumsituatie van een destillatieproces. 

De modellen van Senders, Carbonell en Sheridan vormen daarbij het uit

gangspunt. 

De basisbegrippen worden hier ontwikkeld en uitgewerkt naar: aar.morl:eI 

dat rekening houdt mat zowel taak- als mensvariabe1en zij het:. dat 

daze 1aatste enerzijds moei1ijk kwantificeerbaar zijn en andarzijds 

belangrijke modelparameters blijken te zijn. Dit betreft met name 

risicoschattingen, signaalverdelingen, waarde/moeite van het he

monsteren. 

Het onderzoek van Crossman et a1. laat met name zien wat de prohlemen 

zijn die men krijgt bij het bestuderen van operatorgedrag bij trage 

processen: pas na alieriei correcties op de verkregen gegevens kun

nen relaties worden gelegd tussen signaa1eigenschappen en bemonster

gedrag in termen van het bemonsteringstheorema. De beschouwing van 

De Jong en Koster sluit v.w.b. bepaalde aspecten goed aan bij die 
~ 

van Crossman et a1. Dit betreft vooral de relevante signaalcompo-

nenten (lIeffectieve bandwidth ll en "true signal") en de gevolgen van 

ingrepen. Ook sluiten hun opmerkingen over de lengte van het be

monsterinterval in relatie met de risico's en kosten van het be

monsteren aan bij het model van Sheridan • 

. Een algemene conciusie is dat hoewel de modellen steeds meer (duide

lijk relevante) variabelen gaan bevatten die variabelen z.el£ amens 
moeilijker grijpbaar worden: het gaat om interne, impliciete zaken 

als (het relatieve belang van) motivatiefactoren en verander£te11±n~en 

over signaalkansverdelingen. 

Meer concreet bezien lijken de volgende uitgangspunten ons: b::ruikb:aar: 

- het begrip effectieve bandbreedte 

- het effect van ingrepen op het bemonsterinterval 

de invloed van ruiscomponenten. 

Daarnaast is, zoals r'eeds eerder opgemerkt, de duur en volgQr:da, van 

bemonsteringen een onduidelijke zaak bij trage processen .• Cl:!asmnan. 

vertelt ook aIleen iets over de duur van bemonsteren in relatie met 

trendschatting. 
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Met name in een laboratoriunlsituaties waarbij de regeltaak duidelijk 

geen volledige belasting van de operator/ppn. vormt zou men kunnen 

verwachten dat hiermee problemen ontstaan in die zin dat bemonster

volgorden geen verband houden met de specifieke conditie van het 

experiment maar vrij willekeurig worden gekozen. 

Ook spelen effecten als het leren van de taak en derhalve ook van de 

signaaleigenschappen een rol bij het bemonstergedrag. Ret laborato

rium experiment van Crossman biedt wat dit betreft aanknopingspunten. 
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6. Prestatie en belasting 

6.1. Inieiding 

In dit hoofdstuk zullen wij kart ingaan op het begrip prestatie in 

algemene zin en vervolgens de operationalisering t.b.v. de onder

zoekssituatie bespreken. 

In eerdere publicaties (Paternotte 1974b, Paternotte 1976b) is het 

begrip presta tie reeds uitgebreid aan de orde geweest. De voornaam

ste punten uit het desbetreffende betoog zullen wij kort memoreren: 

Een mens-machinesysteem levert als geheel een prestatie, een systeem

prestatie~ Deze heeft be trekking op aIle mogelijke uitgangsgrootheden 

(de output in de ruimste betekenis van het woord) b.v. produkthoeveel

heden en kwaliteiten, productieve en niet-productieve perioden, slij

tage, energie verbruik, tevredenheid van de operator, etc. 

Slechts een deel van deze output kan mede door de mens, de operator 

beInvloed worden. Wij kunnen daarbij spreken van een mensprestatie. 

Bet meten van de mensprestatie is aIleen goed uitvoerbaar indien aIle 

in- en externe invloeden op de systeemoutput bekend zijn. In de wer

kelijkheid, en vooral bij gecompliceerde (produktie) processen is dit 

zelden het geval. Vandaar de noodzaak van een simulatie om iets aan 

de weet te komen over de mensprestatie. Bij het door ons beschouwde 

proces heeft de mensprestatie ondermeer betrekking op de mate waarin 

de operator diverse gestelde regeldoelen weet te bereiken. Wij noemen 

dit de regelprestatie. Deze regeldoelen zijn het binnen veilige grenzen 

laten verlopen van het proces (bij opstarten, bedrijfsstoringen en be

lastingsverandering) en het realiseren van een goed procesverloop 

(kwaliteit, kwantiteit en energieverbruik in een normale bedrijfs

toestand). 

Wij beperken ons tot het Iaatste: het goed laten verlopen van het pro

ces bij een normale bedrijfstoestand. Daarvoor stellen wij regeldoelen 

vast en construeren een maat am de mate waarin deze regeldoelen worden 

bereikt af te kunnen meten. De regelprestatie wordt dan gemeten m.b.v. 

een foutenscore: hoe lager de score des te beter de prestatie. 

Een belangrijk punt hierbij is dat een dergelijke meting aIleen zinvol 

is als de regeldoelen en de maat waarmee de realisering van de regel

doelen wordt gemeten aan de operators bekend zijn. 
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AIleen dan is er sprake van doelgericht gedrag. In datgeval kan de 

operator iedere procestoestand beoordelen naar de mate waarin de 

doelen zijn bereikt.Slechts op grond daarvan kan hij een juiste be

slissing over zijn verdere handelwijze nemen. Diteraard dienen de 

regeldoelen ook realistisch te zijn, d.w.z. dat het realiseren van 

dergelijke doelen ook piaktische waarde heeft. Zo kan men zich 

voorstellen dat in het laboratorium met zeer nauwkeurig gespecifi

ceerde regeldoelen wordt gewerkt die in de praktijk nooit gehanteerd 

zullen worden omdat diverse oncontroleerbare omgevingsinvloeden 

regelen met een dergelijke nauwkeurigheid zinloos maken. 

Tenslotte is het vereist dat met de beschikbare middelen (ingreep

mogelijkheden, tijdsduur, instructie en/of erva~ing) de regeldoelen 

ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, m.a.w. in het bereik 

van de genoemde mensprestatie vallen. 

6.2. Regelprestatie 

Voor de keuze van een specifiek regeldoel gaan wij uit van eerdere, 

n.a.v. veldonderzoek bij het bestaande proces, geformuleerde doel

stellingen (Paternotte, 1974b). Dit dit veldonderzoek bleek dat in 

de praktijk geen eenduidige doelstelling wordt gehanteerd maar dat, 

afhankelijk van de procestoestand, een of meerdere van de volgende 

uitgangspunten worden gehanteerd: 

a. De doelvariabelen dienen binnen bepaalde waarden (bandbreedte) 

te blijven. 

b. De doelvariabelen dienen gemiddeld over eenperiode een bepaalde 

waarde te hebben. 

c. De doelvariabelen moeten voortdurend zo goed mogelijk op een be-

paalde waarde worden gehouden. 

Om in de laboratoriumsituatie tot een eenduidige regeldoelstelling 

te komen zal van.twee afzonderlijke regeldoelen gebruik worden ge

maakt. 

I. Absolute regeldoelstelling; iedere afwijking van de norm is onge

wenst en dient zo snel mogelijk te worden gecorrigeerd. 

2. Gemiddelde regeldoelstelling; de afwijking van de norm dient 

gemiddeld over een bepaalde periode zo klein mogelijk te zijn. 



- 61 -

De concrete uitwerking van deze doelstellingen alsmede de resultaten 

van een aantal experimenten zijn eerder gerapporteerd (Paternotte, 

1976a; Paternotte, 1977). 

Bij het meten van de regelprestatie doet zich verder het probleem 

voor dat beide maten niet continu de prestatie weergeven, maar dat 

pas na een zekere periode een reele scoring mogelijk is. Bij de 

absolute doelstelling er een minimum periode nodig om een bepaalde 
" 

regelstrategie uit te laten werken (dit wordt uiteraard bepaald door 

de proceslooptijd). Bij de gemiddelde regeldoelstelling is er tevens 

eenminimumperiode nodig voor de realisering van de gewenste gemid

deide waarde. Dit betekent dat prestatiemetingen met intervaIIen 

(na iedere proef) zuIIen moeten worden uitgevoerd. Bij de interpre

tatie van Ieereffecten speeit dit een belangrijke rol. 

Leereffecten zijn om drie redenen van belang: 

I. Indien men condities van de onafhankelijke variabele wil verge

lijken dienen Ieefeffecten of bekend of uitgeschakeld te zijn. 

II. Indien men in het Ieren zelf geinteresseerd is) dient de periode 

waarin men het proces Ieert bedienen meerdere van de genoemde 

proeven te bestrijken. Als dit niet het geval is, kan men aIleen 

tot de canclus komen (na 3 proeven): geleerd na een proef. 

III. Het leergedrag is eveneens interessant omdat de pp. onder deze 

omstandigheden een grote mate van onzekerheid bezit t.a.v. het 

procesgedrag. Een bezwaar van het gesimuleerde proces (i.v.m. 

het echte proces)is 1 dat een daarmee eenmaal geleerde taak weinig 

onzekerheden meer bevat. 

In de echte situatie heeft de operator oak na het leren van de 

bediening nag voortdurend met onvoorspelbare gebeurtenissen te 

maken vanwege in- en externe invloeden. Tot op zekere hoogte is 

de leersituat bij de simulatie daarom vergelijkbaar met de 

werkelijkheid zoals beleefd door een ervaren operator. 

6.3. Belast 

Naast de meting van de regelprestatie dient aandacht te worden be

steed aan de belasting van de taakuitvoerder bij verschillende condi

ties van de onafhankelijke variabele. 
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Imrners, het feit dat ppn. in een beperkte, gesimuleerde situatie ge

durende een relatief korte periode een bepaalde prestatie kunnen rea

liseren garandeert niet dat zulks ook in werkelijke situaties het ge

val zal zijn. Op langere termijn kunnen psychische en fysieke vermoeid

heid de prestatie ongunstig beinvloeden. Daarnaast dient nogmaals op

gemerkt te worden dat de simulatie slechts een taak betreft terwijl 

in werkelijkheid een dergelijke taak onderdeel ~s van een meerdere taken 

omvattende functie (in dit geval de bediening van 8 kolomrnen). Ret is 

dus van belang enig inzicht te krijgen in de hoeveelheid tijd die be

nodigd is voor een goede taakuitvoering. 

Vermoeidheidseffecten zelf zijn nauweIijks meetbaar in de gesimuleerde 

situatie. Daartoe zal moeten worden volstaan met het interviewen van 

de proefpersonen over hun verwachtingen t.a.v. vermoeidheid bij lang

durig uitvoeren van de regeltaak. 

Momentane belasting (m.n. psychisch) ~s meetbaar m.b.v. drie methoden: 

a. Versnelde simulatie: door de regeltaak te laten uitvoeren bij 

stapsgewijs toenemende simulatietempo's is vast te stellen wanneer 

en waardo'or de proefpersoon maximaal belast wordt. De prestatie 

zou dan slechter moeten worden bij het passeren van dit punt. 

b. Neventaak: met behulp van een niet-interfererende, door de pp. op 

ieder willekeurig tijdstip op te vatten en weer af te b~eken neven

taak kan de hoeveelheid aan de regeltaak bestede aandacht gekwanti

ficeerd worden (N.B. Rierbij dient uiteraard de prestatie op de 

regeltaak constant te worden gehouden). 

C,. Combinatie van a. en b. teneinde de afname van restcapaciteit 

te meten. 

Over de resultaten van deze belastingsmetingen zal apart worden gerap
JE porteerd • 

JEAls bijIage I is een lijst met voorlopige onderzoeksresultaten opge-

nomen. 
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7. Onderzoek 

7.1. Onderzoek naar relaties tussen informatie-aspecten en regelprestatie 

In hoofdstuk 4 concludeerden wij dat de volgende informatie-aspecten 

in aanmerking komen voor het onderzoek: 

- historische of trendinformatie 

- intervalpresentatie 

- predictieve informatie 

- presentatienauwkeurigheid. 

Op grond van praktische overwegingen (beschikbare instrumentatie en 

programmatuur) verdient het de voorkeur om de aspecten predictieve 

informatie en intervalpresentatie nader te onderzoeken. Daarbij wordt 

uitgegaan van de volgende onderzoeksopzet: 

a. Onderzoek naar het verschil in regelprestatie bij weI en geen pre

dictieve informatie, apart voor beide regeldoelstellingen. De pre

dictie heeft in dit geval betrekking op de stabiele eindwaarde van 

de twee doelvariabelen. 

b. Onderzoek naar het verschil 1n regelprestatie bij weI en geen inter

valpresentatie met een interval van 5 minuten en een simulatietempo 

2 (twee keer zo snel als de werkeIijkheid). 

c. Onderzoek naar het gecombineerde effect van intervalpresentatie en 

predictieve informatie. 

Een nadere bespreking van deze opzet is te vinden in het rapport van 

Hurts (1977a). Medio 1978 zal over dit onderzoek gerapporteerd worden. 

Op grond van voorlopige resultaten~ is het aspect intervalpresentatie 

gekozen voor meer gedetailleerd onderzoek. 

7.2. Onderzoek naar kijk- en actiegedrag 

Parallel aan de hiervoor genoemde onderzoekingen wordt een observatie

techniek ontwikkeld en toegepast (Hurts, 1977b; Paternotte en Verkoeijen, 

1978). Hiermee kan het kijk- en actiegedrag worden vastgeIegd m.b.t. 

fixatie-intervallen en~duren per paneel-instrument. 

~Een overzicht van voorlopige rapporten is als bijlage opgenomen. 
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Op grond van de eerste resultaten is de methode aangepast en gebruikt 

bij het verdere onderzoek~. 

7.3. Onderzoek naar regelprestatie en regelgedrag bij verschillende soorten 

proefpersonen 

Teneinde een indruk te krijgen over de mate waarin de onderzoeksresul

taten afhankelijk zijn van de eigenschappen van proefpersonen, zijn 

enige experimenten verricht, waarbij zowel studenten als echte opera

tors als pp. optraden. Uit de resultaten blijken geen verschillen in 

taakuitvoering bij een absolute regeidoeistelling en weI verschillen bij 

een gemiddelde regeldoelstelling~. 

7.4. Onderzoek naar de bruikbaarheid van een neventaak 
~ 

T.b.v. onderzoek naar taakbelasting is een neventaak ontworpen • Deze 

wordt eveneens toegepast bij het onderzoeken van kijk- en actiege-
~ drag • 

~ 
Een overzicht van voorlopige rapporten is als bijlage opgenomen. 
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