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VOORlvOORD=========

Deze literatuurstudie is uitgevoerd als bijzondere opdracht voor

de vakgroep Organisatiepsychologie. Zij dient vooral als bijdrage

in het projekt Meetkamer-Ergonomie, dat door Ir. H. Kragt en

Ir. E. Piso van de betreffende vakgroep wordt uitgevoerd. Zie

voor een beschrijving van dit projekt het tijdschrift Ergonomie,

jrg. 5 (1980), no. 3, bIz. 10.

De conceptversie van dit rapport werd door Ir. E. Piso ruimschoots

van commentaar voorzien, waarvoor mijn dank.

In de voor U Iiggende definitieve versie zijn de commentaren ver

werkt, zodat het nog beter kan voldoen als:

a. handleiding voor gebruikers van VDU's in meet- en regelkamers

die geinteresseerd zijn in de ergonomische aspecten;

b. handleiding voor ontwerpers van VDU-werkplekken in meet- en

regelkamers die daarbij met ergonomische criteria rekening

willen houden;

c. handleiding voor degenen die het gebruik van VDU's in meet- en

regelkamers (op ergonomische criteria) willen evalueren.

WeI dient te worden opgemerkt dat de hoeveelheid geraadpleegde

literatuur beperkt is en dat derhalve dit verslag niet pretendeert

volledig te zijn.

Gerard van der Heiden

Eindhoven, november 1980
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SAMENVATTING============

Doel van de in het kader van een bijzondere opdracht Ergonomie uitge

voerde Iiteratuurstudie is het maken van een inventarisatie van

ergonomische richtlijnen voor het werken met beeldscherm-eenheden (VDU's)

in meet- en regelkamers. De chemische procesindustrie~ m.n. DSM~ leverde

voorbeelden voor dergelijke situaties.

Om iets te kunnen zeggen over het samenspel tussen mens (operator) en

machine (VDU) in deze situatie~ wordt eerst de taak van de MRK-operator

geanalyseerd. Op grond van deze gegevens kan worden vastgesteld wanneer

en hoe de VDU een bijdrage kan leveren.

Om de verschillende ergonomische aspecten netjes in een model te gieten~

wordt gebruik gemaakt van een mens-machine-model. Dit model onderscheidt.
relaties van de mens naar de machine (gegevensinvoer) en relaties van de

machine naar de mens (informatiepresentatie). Deze beide relaties kunnen

pas goed functioneren~ wanneer aan bepaalde randvoorwaarden, omgevings

condities, is voldaan. Deze voorwaarden, zijnde werkplekinrichting en

verlichting. zullen daarom eerst worden behandeld. De VDU is voor de

}mK-operator slechts een hulpmiddel. De criteria t.a.v. de inrichting

en de verlichting worden daarom niet erg "hard" gesteld. WeI vervult de

VDU een alarmfunctie; daarom is de manier waarop de informatie wordt ge~ .

presenteerd en de manier waarop snel informatie kan worden opgevraagd

van het allergrootste belang. Het zwaartepunt van dit verslag ligt daarom

in de laatste twee hoofdstukken.

Geprobeerd is zo duidelijk mogelijk aan te geven dat de richtlijnen, die

dit verslag geeft, uit verschillende bronnen afkomstig zijn.

Op het specifieke gebied van het gebruik van VDU's in meet- en regel

kamers is in de ergonomische literatuur (nog) niet veel te vinden. Het

merendeel van de literatuur geeft richtIijnen voor het gebruik van

VDU's in het algemeen of in kantoorsituaties, en moet derhalve worden

"vertaald" naar de MRK-situatie.
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Boofdstuk 1: ALGEMENE INLEIDING==================

1.1. Doel

Bet doel van deze literatuurstudie is het opstellen van vuistregels en

richtlijnen voor het ergonomisch verantwoord werken met beeldschermen

in meet- en regelkamers (MRK's).

Bet resultaat is een samenvatting vande vele in de ergonomische lite

ratuur te vinden aanbevelingen voor het werk,met beeldschermen, toege

spitst op deze werksituatie.

Wat is het doel van deze richtlijnen? Doel van het ergonomisch handelen

in het algemeen is vierledig:

a. comfort: men wil comfortabele werksituaties en omstandigheden bevor

deren, bv. het voorkomen van onnodige vermoeidheid.

b. veiligheid: het voorkomen van onveilige situaties, het vermijden van

fouten en vergissingen.

c. gezondhei~: het voorkomen van ongezonde situaties, beroepsziekten en

dergeHj ke.

d. effectiviteit: zo efficient en economisch mogelijk produceren. Voor

k6men van uitval en schade; het zoveel mogelijk doen met zo min moge

lijk inspanning in zo kort mogelijke tijd.

Bij het ergonomisch ontwerpen (ook van MRK's) zal ernaar worden gestreefd

de werksituatie voor de mens zo goed, dat wil zeggen zo comfortabel moge

lijk te maken. Daarbij zijn veiligheid en gezondheid voo~aarde en is

effectiviteit PandVoo~aarde (1).

1.2. Begrippen

Bet gaat in dit verslag over het gebruik van Visual Display Units (VDU's)

in meet- en regelkamers, en meer specifiek in de chemische procesindustrie.

In de literatuur worden de verschillende begrippen: beeldscherm, VDU, VDT

(= Video Display Terminal), CRT (= Cathode Ray Tube) nogal eens door

elkaar gebruikt. Wij zullen voor de duidelijkheid een afspraak maken over

de in dit verslag gebruikte benamingen.

Wanneer gesproken wordt van VDU, verstaan wij daaronder: (de apparatuurcom

binatie van) een beeldscherm afzonderlijk of een beeldscherm met een al dan

niet vast verbonden toetsenbord (keyboard).
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In de meeste gevallen is zo'n beeldscherm een kathode-straalbuis (CRT),

soms vindt men andere vormen van informatie-display (zoals plasma

displays enmonitoren). De richtlijnen in dit verslag zijn dan ook met

. name geschreven voor gebruik van CRT's. De hoofdstukken 2, 4, 5.3. en

5.4. zijn echter oak bruikbaar voor andere typen schermen.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat een VDU niet zelfstandig kan

bestaan, maar aIleen verbonden met een computer (verwerkingseenheid)

kan functioneren. Daar waar ergonomische problemen zouden kunnen voort

komen uit de met de VDU verbonden gegevensverwerking(s-eenheid) betrek

ken~:we ook deze.in de beschouw{ng.

J .3. Afbakening

Het doel van dit literatuuronderzoek is het opstellen van richtlijnen

voor het werken met VDU's in meet- en regelkamers, en meer specifiek

in de chemische procesindustrie. Dit betekent een duidelijke inperking:

er zal aIleen naar dit toepassingsgebied gekeken worden.

Zo werken er in de procesindustrie (in Nederland) aIleen volwassen mannen

in de meet- en regelkamers, en derhalve wordt bij de anthropometrische

aspecten aIleen met die deelpopulatie rekening gehouden. Ook moet men

bedenken dat vrijwel geen enkele meetkameroperator 8 uur per dag on

afgebroken aan een beeldscherm doorbrengt. De VDU is voor hem slechts

hulpmiddel. In het verslag staan telkens verwijzinge~ naar de taak

van de meetkameroperator; dit omdat bij elk facet van het gebruik van

de VDU's aan de specifieke toepassing is gedacht.

Dit ver~lag is zodanig opgezet, dat het niet aIleen een handleiding

vormt bij het nieuw ontwerpen van te bouwen MRK's en de daarbij beho

rende aanschaf van VDU's, maar evenzeer van dienst kan zijn bij het

verantwoord gebruik van reeds aangeschafte VDU-apparatuur in bestaande

MRK's.

1.4. Model

Om de verschillende ergonomische aspecten van de VDU-werkplek in een

kader te plaatsen, wordt gebruik gemaakt van een model van een mens

machine-systeem (zie fig.,l). Dit mens-machine-systeem functioneert in

een omgeving.
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In dit kader is de bovenhelft van deccirkel (mens) deMRK-operator, de

onderste helft (macnine) de VOU.

De in het kader van dit verslag interessante relaties zijn door een

dikke pijl aangegeven. Uiteraard zal aandacht worden besteed aan het

raakvlak mens/machine. Zo behandelt hoofdstuk 4 de gegevensinvoer (pijl

a), hoofdstuk 5 de informatiepresentatie (pijl b). Bovendien is bij dit

verhaal een beschrijving van de ruimtelijke aspecten van de werkplek

onontbeerlijk. Deze is niet expliciet in het model opgenomen, is echter

zo belangrijk dat hoofdstuk 2 er in zijn geheel aan is gewijd.-----------'

"'" Hersenen L ..
KIi~ .¥erlichlmg

Uilv08l Imt08f

Fig.]: Ret mens-machinesysteem in zijn omgeving (uit: Ja).

De belangrijkste omgevingsfactoren z~Jn: verlichting, lawaai (geluid),

aspecten van tijd en duur. Deze factoren komen ten dele al naar voren

in de bovengenoemde hoofdstukken, en weI omdat zij een directe invloed
'"

hebben op de mens/machine-relatie.
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De verlichting speelt bij VDU's een zo belangrijke roI dat deze apart

in hoofdstuk 3 behandeld zal worden.

Geprobeerd is per hoofdstuk steeds dezelfde indeling aan te houden. Dit

betekent dat bij eik van de bovenstaande te beschouwen aspecten van het

mens-machine-systeem

a. eerst de ttvertalingtt naar de MRK-situatie heeft plaatsgevonden; wat

is de relevantie en de waarde van dit aspect in de MRK?

b. daarna volgen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen;
,.

c. tens lotte wordt in een (zwart omlijnd) kader een samenvatting gegeven

van de belangrijkste richtlijnen/vuistregeis.

Als ttrode draadtt door dit versiag heeft gediend het artikel van Verhagen

(2). Dit artikel behandelt in het kort de belangrijkste ergonomische

aspecten van het gebruik van VDU's in meet~ en regelkamers. Daarbij wordt

uitgegaan van de specifieke taken van de operator. Dit uitgangspunt richt

de aandacht op de in deze situatie meest belangrijke punten. Daarom wordt

in de volgende paragraaf aandacht aan de operatortaken besteed.

1.5. De taken van de meetkameroperator.

Om iets zinnigs te kunnen zeggen over het gebruik van VDU's door meetkamer

openators, dienen we eerst een goed inzicht te hebben in de diverse taken

van de operators; hieruit resulteert een aantal mogelijke manieren van

gebruik van de VDU'~. De ergonomische richtlijnen kunnen immers pas worden

opgesteld als wijze en duur van gebruik van de apparatuur bekend zijn.

De taken die in dit verband van belang zijn, zullen daarom kort worden

toegelicht Onderscheiden worden de deeltaken:

I. het stabiel houden van het proces en het opvangen van kleine storingen;

2. het ontdekken, opvangen en mede verhelpen van bedrijfsstoringen;

3. het uitvoeren van speciale procedures (bv. opstarten, stoppen);

4. administratie en rapportage;

5. communicatie met veldoperators en anderen, buiten de ploeg.

In welke vorm VDU's een rol spelen bij deze taken, blijkt uit de volgende

opsonnning (3):



- 5 -

ad 1.: stabiliseren

a. het geven-van informatie over de procestoestand, waarden van

de belangrijkste parameters, waarden van detail-parameters

(e~t. op aanvraag);

b. interface ten behoeve van de gegevensinvoer met behulp van

het toetsenbord, invoeren van herziene gegevens;

c. interface ten behoeve van de opdrachten aan de computer, in

zake de normale procesgang (bv. het invoeren van nieuwe set

points, het openen en sluiten van kleppen);

d. melden van kleine storingen;

e. zoekprocedure (op de VDU) om de. feitelijke storings- of fouten

bron te vinden.

ad 2.: storingen

a. melding van grote bedrijfsstoringen;

b. zoekprocedure om de storingsoorzaak snel op te sporen;

c. als besturingsmiddel waardoor de procesgang bijgestuurd kan

worden.

ad 3.: speciale procedures
j

a. informatiebron ten aanzien van de belangrijkste procespara-

meters en hun waarde;

b. besturingsmiddel voor de computergebonden procesvariabelen,

d.w.z. die variabelen die (door gebruik van het keyboard) door

de computer worden geregeld.

ad 4.: administratie

a. enige gegevensinvoer ten behoeve vande administratie;

b. gegevensopvraag ten behoeve van het maken van dagstaten,_over

zichten en tabellen~

ad 5.: communicatie

Nauwelijks/geen bijdrage.

Ret gebruik van VOU's in meet- en regelkamers kan goed aande hand van

een schema worden toegelicht (zie fig. ~:
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PROCES

1 T
Computer

..

f

.l
( Alarm Ipr1.nter

1

Displays op
consoles, ..
panelen ed.

Controls op
consoles,
panelen ed.

-r

Veld
operator

T
MEETKAMEROPERATOR

Fig.2: Schema procesbesturing.

Het is_duidelijk dat een aantal informatie- en besturingskanalen

dubbel of zelfs· meervoudig zijn. Zo kan het voorkomen dat een storings

melding als eenmelding op het beeldscherm van de VDU, of op de alarm

printer verschijnt, en tevens als knipperend lampje op een van de panelen,

terwijl dezelfde informatie ook nog via de veldoperator binnen kan komen.

Deze redundantie betekent dat er soms een keuze bestaat ten aanzien van

het kijken naar het beeldscherm en de besturing van bet proces door

middel van het toetsenbord van de VDU of het gebruik van de panelen en

de besturende knoppen daarop of op een console.

Samengevat zijn de belangrijkste bijdragen van de VDU's:

A. Informatie over de procestoestand (procesgegevens en besturingsge

gevens), parallel aan andere informatie-verschaffers.

B. Besturingsmiddel bij: a. normale procestoestand

b. speciale procedures.

C. Melding van storingen.

D. Gegevensinvoermedium.
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Hoofdstuk 2: INRIClITING VAN DE WERKPLEK
==========================

2. J. Inleiding'

Dit hoofdstuk behandelt de inrichting van de VDU-werkplek aan de hand

van een aantal ergonomische criteria. Deze criteria-indeling is afkom-'

stig van Cakir (4).

Alvorens de werksituatie naar Cakir's gezichtspunten'. ingedeeld wordt,

dient de vraag gesteld te worden op welke manieren, dat wil zeggen voor

welke taken, en voor hoe lange-duur (deel van de totale werktijd) de

VDU wordt gebruikt.

Daarvoor beschouwen wij nog eens de taken van de op~rator (zie 1.5.) en

constateren (3) dat veel van deze taken door de operator zittend aan een

console worden uitgevoerd; staand werk aan deze zelfde console is evenwel

ook mogelijk. Op deze console bevinden zich een of meer VDU's, die voor

de taakuitvoering een belangrijk hulpmiddel z1Jn.

Naast de VDU's zijn voor de operator nog vele andere instrumenten van

belang: hij zal tegelijkertijd verschillende displays in de gaten moeten

houden en bedieningsmiddelen op verschillende plaatsen moeten hanteren.

Dit voor zover hij niet aIleen .te maken heeft met computergestuurde

procesvariabelen.

In de ergonomische literatuur vindt men richtlijnen voor de opstelling

van YOUrs afzonderlijk: werkhoogte, grootte van de letters, indeling van

toetsenborden komen daarbij bijvoorbeeld aan de orde.

Bij de indeling van de operator werkplek is echter evenzeer van belang

de relatie met en de plaatsing ten opzichte van de andere werkplek

elementen. Zie voor de uitwerkixgvan dit punt § 2.3.

We moeten ermee rekening houden dat de VOU's zowel ten aanzien van de

informatieverschaffing als ten aanzien van de besturing van het proces,

een van de (belangrijkste) middelen is.

Cakir (1980) onderscheidt een aantal "Gesichtspunkte" die van belang zijn

bij het inrichten van een VDU-werkplek (5) (zie hiervoor figuur 3).
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Fig. 3: De belangrijkste aandachtspunten van de VDU-werkplekinrichting

(uit: 5).

Van_deze "Gesichtspunkte" z~Jn sommige bij de ene toepassing meer van

belang, bij een andere toepassing weer andere •

Zoals in § 1.3. werd vermeld, is de VDU voor de MRK-operator slechts een

(van een groter aantal) hUlpmiddel. Dit betekent dat de richtlijnen minder

stringent behoeven te worden gehandhaafd dan in de kantoorsituatie, waarbij

8 uur per dag aan een beeldscherm wordt doorgebracht. Daarom worden hier

aIleen de meest "kritische" factoren besproken: d.w.z. die factoren die

een eventuele nadelige invloed zouden kunnen hebben,ook al wordt slechts

een deel van de werkdag aan de VDU doorgebracht. Deze factoren zijn in de

volgende groepen in te delen:

a. "Dekor", de relatie met de andere elementen van de werkplek (§ 2.3.);

b. Werkhoogte, armhouding en kijkhoek (§ 2.4.);

c. Kijkafstand (§ 2.5.);

d. Verlichtingsaspecten (hoofdstuk 3).

Werkhouding is een belangrijk ergonomisch item•. lndirect komt dit onder

werp naar voren in 2.4. en 2.5. Uit de literatuur (4) blijkt, dat een

groot aantal klachten van VDU-gebruikers als oorzaak niet een fout in de
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informatieverschaffing bleek te hebben, doch terug te voeren was op een

foute houding bij he~ werk. Daarom wordt werkhouding apart behandeld en

weI in § 2.2.

2.2. Werkhouding

Een werkhouding (lichaamshouding) is beter naarmate de botten en de

houdingsspieren van het lichaam minder belast zijn.

a. Om een bepaalde houding aan te nemen en daarin te blijven voor langere

tijd, moeten de skeletspieren,statische arbeid verrichten. Deze sta

tische arbeid is op den duur des te vermoeiender, naarmate de houding

meer afwijkt van de natuurlijke lichaamshouding (6). Onder natuurlijke

lichaamshoudingen wordt verstaan het rechtop zitten, rechtop staan en

het rechtop lopeno Dit principe kan bij het ontwerp van de VDU-werkplek

worden toegepast, en weI ZQ dat steeds natuurlijke werkhoudingen worden

nagestreefd. Dit kan worden bereikt langs 'de volgende wegen:

1. Maak een werkplekontwerp zodanig dat de juiste lichaamshoudingen van

zelf ingenomen zullen worden. Hierbij zijn de ergonomisch juiste

afmetingen en opstelling (zie § 2.4. en 2.5.) essentieel.

2. Zorg in ieder geval voor een goede stoel, die op de fysiologische

eigenschappen van de mens is aangepast. Dit betekent onder andere:

steun voor de lendenen;

- steun voor de thoracale wervelkolom;

armvrijheid.

Zie voor een uitgebreidebehandeling van de zithouding (7). Figuur 4

geeft een voorbeeld ·van een-seoel-ontwerp.
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Fig. 4: Naar ergonomische eisen ontworpen stoel (uit: 7).

b. Bet gevoel van vermoeidheid ten gevolge van een bepaalde werkhouding

treedt in veel mindere mate op, wanneer men de mogelijkheid heeft,

houdingen af te wisselen (8). Nu heeft de meetkameroperator deze

mogelijkheid inderdaad, omdat het werken met en zitten aan de VDU

telkens weer afgewisseld wordt met andere werkzaamheden, zoals con

trole van de panelen, die veelal staande wordt uitgevoerd.

Conclusies:

- Zorg voor tlnatuurlijke" houdingen, door gebruik van goede stoelen en

goede werkplekindeling.

- Wissel de houding af: afwisselend zitten, staan en lopeno

2.3. De reJatie met de andereelementen

Deze paragraaf geeft wat algemene richtlijnen om de VDU als functionele

eenheid afzonderlijk en in relatie met de andere elementen van de werk

plek juist op te stellen.
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a. Ruimte

er moet voldo..ende bewegingsruimte zijn voor tenrilinste twee man

op de werkplek; enerzijds is dit om tweemansbediening mogelijk

te maken (hetgeen bijvoorbeeld bij opstarten noodzakelijk kan

zijn), anderzijds ter vergemakkelijking van de informele contacten

tijdens het werk (3).

- belangrijk is een goede bruikbaarheid van de diverse delen van de

hardware ten behoeve van onderhoud en reparatie.

ook mag de bewegingsruimte van de operator niet belemmerd worden

door de bekabeling van de verschillende apparaten.

b. Opstelling

Denk aan de relatie met de andere instrumenten en middelen, zoals:

- telefoon: voldoende ruimte voor plaatsing binnen hand-armbereik.

Dit betekent dat bij plaatsing op het horizontale werkvlak de af

stand tussen tafelrand en telefoon niet groter zou mogen zijn dan

372 rom (9). Figuur 5 geeft de horizontale reikwijdten bij zit

houdingen, en wel voor het 2.S~ percentiel (kleine, dikke man).
Normol orlO proposed

by SQuires

,", .J

"

Top taIuIs-1ncfles
lower ¥lIIuft - centlmeten

,Fig. 5.: Flgure10-1 Dimensions (in In and em) of normal and maximum working areas In horizontal
plane proposed by Barnes. with normal work area proposed by Squire. superimposed to
show difference•. [From Barnes. 2. and Squires. 21.]

--~~.-.-----

Een intercom is voor een betere bereikbaarheid door de mond vaak

op een verticaal vlak bevestigd. Aan te bevelen is een microfoon

die in de hand kan worden genomen. Hiervoo~ gelden dezelfde be

reikbaarheidsnormen als voor de telefoon. Wanneer de intercom vast

is gemonteerd op een verticaal vlak, dan mag het bevestigingspunt
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zich zeker niet hoger dan 472 mm. boven het tafelvlak bevinden.

- bedieningsmiduelen op panelen en consoles: afstand tussen bedie

ning-smiddelen en de VDU, is bepalend voor de tijd waarbinnen in

gegrepen kan worden.

- meters en andere displays: houd er rekening mee dat de VDU-eenheid

niet te hoog of te breed wordt, zoals het uitzicht op andere (wand-)

panelendisplays belemmerd wordt; of zorg dat de eenheid zo wordt

geplaatst dat zich erachter geen (belangrijke) displays bevinden.

- veel gebruikte en belangrijke controls en displays verdienen

voorkeurspositie; beeld~cherm~n die alarmmeldingen presenteren

direct binnen de visuele limietzone, d.w.z. maximaal 70-800

onder de horizontaal en maximaal 550 daarboven.· maximaal 940
. ,

naarlinks en naar rechts '(10).

Als algemene regel hierbij geldt dat middelen die bij het werk het

meest worden gebruikt of een belangrijke alarmeringsfunctie hebben zo

dicht mogelijk binnen hand- of kijkbereik dienen te liggen. Bovendien

dienen elementen die een functionele relatie met elkaar hebben, deze

relatie ook door de ruimtelijke opzet ondersteund te zien. Uanneer

toetsen of controls (vrijwel) steeds in eenzelfde volgorde worden

ingetypt (ingedrukt) verdient het de voorkeur deze in elkaars nabij

heid, en liefst in die volgorde te plaatsen (zie ook 4.3.).

Figuur 6 geeft een mogelijke indeling (bovenaanzicht van een VDU

werkplek (uit: II».

2.4. Werkhoogte, armhouding en kijkhoek

Het bureau, werkblad, plateau waarop het beeldscherm staat, of het deel

van de console waar het beeldscherm is ingebouwd moet liefst zodanig

zijn dat het voornamelijk te bekijken deel van het scherm ligt op de

normale zichtlijn (dit is voor zittend werken 15 graden beneden de

horizontaal op ooghoogte); tevens moet de stand van het scherm ongeveer

loodrecht op de blikrichting staan (12).

Bij de zit-sta console ligt het beeldscherm op een compromishoogte, die

zowel voor staand als voor zittend werk acceptabel is. Bij staand werk

zal men een meer gebogen houding aannemen. Uit (13) kan men opmaken dat

kijkhoek (met de horizontaal) in deze ~evallen zo'n 450 zal bedragen en
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/

bijvoorkeur niet meer dan 700 (zie fig. 7). Van deze 700 wordt dan

een groot deel al ~evonden in de gebogen nek.

1

..

.
94-104

~U

94-104

Fig. 7: Zit-sta consoles (uit: 13).

De hoek die het beeldscherm mag maken ten opzichte van de denkbeeldige

lijn oog-beeldscherm mag in verticale richting maximaal 300 (hoek a),

in horizontale richting maximaal 200 (=6) bedragen (14) (zie fig. 8).

Bovendien mag de hoek waaronder het beeldscherm niet zodanig zijn dat

de waargenomen verhouding breedte:hoogte van de karakters . kleiner

dan 0,5 en groter dan 0,8 wordt (15) (zie hiervoor ook 5.2.2.).



'a. ~ij..nzlc:ht
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o

b. Pl.....ond

....

,"

Fig. 8: Zij-aanzicht (a) en bovenaanzicht (b) van de VDU-werkplek

(uit: 14).

Een los toet.senbord, waarvan de plaats kan worden aangepast aan de

operator, verdient vanwege de flexibiliteit de voorkeur.

Voor zittend werken wordt het toetsenbord liefst zo hoog opgesteld dat

bij de bediening ervan de onderarm horizontaal ligt (16). Dit houdt in

dat de toetsen op het niveau moeten liggen van de onderkant van de arm

(elleboog) bij gebogen arm (zie fig. 3), d.w.z. (voor het 95~ percentiel)

72 cm. (17)" wanneer werd uitgegaan van een stoelhoogte van 43 cm.

In het geval van de zit-sta -console mag het toetsenbord weI wat hoger

liggen, men.:zal tot een compromis moeten komen. De ellebooghoogte van

staand werk (1067 mm, 18) is namelijk onacceptabel voor zittende be

diening. Gebruik van een speciale aangepaste stoel is gewenst.

Tevens bestaat nog een probleem ten aanzien van het tegelijkertijd be

kijken en bedienen van het toetsenbord. Bet is praktisch onmogelijk,

terzelfdertijd de juiste armhouding en de juiste hoofdhouding in te

nemen (]9). OfweI de juiste armhouding, waarbij het hoofd een te grote

neiging (horizontaal) moet vertonen om het toetsenbord te kunnen waar

nemen, ofwel toetsenbord in het normale blikveld waarbij de armen in

een onnatuurlijke houding komen.

In (20) wordt als werkhoogte (hoogte van plaatsing van de toetsen) bij

een zit-sta-console geadviseerd: minimaal 900 mm.
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Conclusies:

- Bij' zit-sta consoles moeten compromissen gevonden worden, zowel ten

aanzien van de werkhoogte, als ten aanzien van de kijkhoek (er wordt
- .

vanzelf bij staand werk een meer gebogen houding aangenomen). Het

toetsenbord wordt op minimaal 900 Mm. vanaf de grond geplaatst.

2.5. Kijkafstand

De afstand van de gebruiker (oog) tot het beeldscherm hangt onder andere

af van de soort interactie. E~n gebruikelijke afstand voor operatortaken

is 75 em. (2). Schermen die echter voornamelijk supervisie- of over

zichtsinformatie bevatten, kunnen beter verder weg~staan, op ca. 1 meter

afstand. Dergelijke grote afstanden worden echter door een aantal

auteurs als ongemakkelijk en te belastend voor de ogenbe"Qordeeld (2 J.,

22, 23).

Als algemene richtlijn.geeft (15) dat de kijkafstand niet zo groot mag

zijn dat belangrijke details (denk aan alarmboodschappen!) niet meer

. kunnen worden waargenomen; dergelijke details (zoals bv. puntjes, ster

retjes) dienen. groter te zijn dan 4 boogminuten.

Belangrijk is de relatie kijkafstand-letterhoogte: de BEA-lijst geeft

als minimale kijkafstand 400 mm en als maximum (150 x letterhoogte).(23).

In § 5.2.2. wordt dit aspect nader toegelicht.

Een belangrijke reden om een maximum en een minimum kijkafstand voor te

sc4rijven, is het feit dat bij wisselende kijkobjecten men zoveel moge

lijk moet voorkomen dat de ogen telkens opnieuw moeten accomoderen (2~.,

23).

Veel accomoderen kost tijd en is vermoeiend. Er ontstaan problemen als

voortdurend met slecht geaccomodeerde ogen wordt gelezen. Men kan dit

voorkomen door aIle (alth~ns veeI gebruikte) displays en ook het

toetsenbord zo mogelijk op dezelfde kijkafstand te plaatsen (12). Dit

zou een beeldscherm- oog afstand van 450 - 500 Mm. vereisen volgens

Cakir (21).

Het meest ideaal blijkt een verplaatsbare opstelling, waarmee ook na

aanschaf en installatie nog geexperimenteerd kan worden, ook ten aanzien

van de kijkafstand.

De figuren A en B in bijlage I geven een overzicht van respectievelijk

de zitconsole en de zit-staconsole.

(fig. 9 verval1en)
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Hoofdstuk 3: VERLICHTING
===========

3.1. Inleiding

Ten aanzien van de waarneming van beeldschermgegevens gelden de vier

ergonomische criteria: comfort bij het waarnemen, veiligheid, gezond

heid en effectiviteit (zie 1.1.).

Naar deze criteria zal ook in dit hoofdstuk over verlichting worden

teruggegrepen.

Om een ergonomisch juiste waarneming te bewerkstelligen is het van

belang verlichting en beeldschermwerkplek goed op elkaar af te stemmen.

We kunnen dit doen in twee richtingen, en weI:

a. de verlichting in de MRK aanpassen aan de omstandigheid dat er met

VDU's wordt gewerkt;

b. de verlichting/luminanties vanhet beeldscherm aanpassen aan de ver-

lichting in de omgeving van de VDU.

Hierbij moet men zich bedenken dat in een meetkamer niet aIleen VDU

taken worden verricht, zodat ook voor andere taken (zoals het bekijken

van paneel-informatie) adequate verlichting aanwezig moet zijn. Ander

zijds stellen VDU~s door de eis van de goede leesbaarheid de nodige

eisen aan de omgevingsverlichting.

We zullen in het vervolg van deze paragraaf de volgende aspecten

onderscheiden:

- zaalverlichting / illuminantie (3.2.);

- opstelling van de VDU (3.3.);

lumiriantie en contrast (3.4.);

- beeldrust (3.5.).

3.2. Zaalverlichting/illuminantie

Op de meeste VDU-werkplekken in MRK's zal ook "conventioneel" lees- en

schrijfwerk.worden gedaan. De ontwerpaanbeveling van de Ned. Stichting

voor Verlichtingskunde (24) geeft als minimale waarde voor de ver

lichtingssterkte 500-1000 lux. Deze waarden gelden wanneer de grootte

van het kritisch detail (het kleinste detail in de oogtaak dat nog

moet kunnen wordenwaargenomen) niet kleiner is dan 1,3 boogminuten.

Omdat het kortdurende werkzaamheden betreft, zou men met wat lagere illuminant1
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kunnen volstaan (375-500 lux), wanneer het maken van fouten bij het

schrijven en le2;en..- kostbare of gevaarlijke gevolgen heeft, kan men

beter toch de norm 500-1000 lux aanhouden.

De hoeveelheid op het beeldscherm vallend licht zal, daar het een

schuin verticaal vlak betreft, en zeker bij gebruik van kappen aan

de schermbovenrand, minder zijn dan op het horizontale vlak.

Volgens (25) is dit effect gunstig voor een goede waarneming van de

beeldschermgegevens. Om de hinder van strooilicht (verbleken van de

beeldtekst) te vermijden, dient 400-700 lux als max~ale hoeveelheid

op het scherm vallend licht te worden aangehouden. •

In § 3.4. zal gesproken worden over luminantieverhoudingen. Om deze

verhoudingen binnen de gestelde grenzen te houden, moet de hoeveelheid

op het beeldscherm vallend licht minstens de helft zijn van de hoeveel

heid die op het horizontale schrijfvlak valt (25). Ook moet men rekening

houden met het feit dat in de MRK behalve de VDU nog andere visuele waar

schuwingssignalen (lampjes e.d.) aanwezig zijn, zodat het lichtniveau in

de gehele zaal niet te hoog mag worden gekozen. Een goede oplossing

lijkt 500 lux als verlichtingssterkte over de hele zaal, waarbij de

hoeveelheid op het scherm vallend licht 250-300 lux zal bedragen.

Conclusie:

Verlichtingsniveau op het toetsenbord en het horizontaal werkvlak

500 lux, maximaal toelaatbare hoeveelheid op het scherm vallend licht

400-700 lux.

3;3. Opstelling van de VDU

Als algemene regel kan gebruikt worden: zorgen dat door de opstelling

de hinder door spiegeling en strooilicht minimaal is.

In figuur 10 is het verschil tussen spiegeling en strooilicht duide

lijk gemaakt.
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Fig. 10: Spi.egeling (-) en strooilicht (---) (uit: 26)

1. 8piegeZing treedt op doordat men in de glimmende oppervlakken (bij

voorbeeld van het beeldscherm) de verlichte omgeving (meer of minder

scherp) ziet afgebeeld (26).

Wil het informatie bevattend deel goed waarneembaar zijn, dan moet

de luminantie daarvan minstens 10 maal zo hoog zijn als die van het

stoorbeeld.

Als belangrijkste remedies tegen spiegeling kunnen gelden:

a. plaats VDU's altijd zodanig, dat het beeldschermvlak loodrecht

staat op het venst~rv~ak (27, 25);

b. hinder van binnentredend daglicht kan het best worden voorkomen

(indien aanwezig) door verticale .zonweringslamellen toe te passen.

Beeldschermen moeten bij voorkeur niet worden geplaatst in

ruimten waar twee loodrecht op elkaar staande venstergevels zijn

(hetgeen in MRK's ook zelden.zal voorkomen) (25, 27);

c. Bij de opstelling van de VDU moet worden gelet op het zgn.

spiegelbeeldgevende gebied van de ru£mte voor het beeldscherm (zie

fig. II). In dit gebied mogen zich geen (onafgeschermde) direkte

en indirekte lichtbrannen bevinden (25). Ook kan men proberen

aIleen een danker dee! van de werkruimte gespiegeld te krijgen

(28) (zie f~g. 12).
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Dit pleit ook voor in een of meer richtingen, draaibare beeldschermen.

Eventueel nog reste~nde spiegelingen kunnen hierdoor worden wegge-

draaid. , .

SPIEGELBEELD.GEVEND GEBIED BEELSCHERM,
IN TWEERAAMS-KAMER AANGEGEVEN.

Z1junZlcht,

:rOE LICHTI NG

___ ~. __ grens spiegelbeeld·gevend gebied.

Heldere vlakken. hinderlijk als spiegeling:
• TL·lamp 1
• TL.lamp aa"grenzende kamer via glas~trook

• Reflexie lamp 2 OP gladde wand

wand

\
\ ,
'\

--------------- ---_._---------:--~-----------

Fig. 11: Spiegelbeeldgevende gebied-;

(uit: 25).

zij-aanzicht.-.

A B c
vloer

Fig. J2: Mogelijkheden waarbij bepaalde werkruimte-delen weI of niet in de
gespiegeide zone terecht kunnen komen.

A. De :'ideaIeH opstelling. . Men ziet zichzelf en een plafond-
deel.

B. Kijkrichting veel lager: Ret toetsenbord wordt gespiegeld gezien, het
plafond in het geheel niet. _

C. Kijkrichting tussen A en B: Toetsenbord net niet, men ziet zichzelf
en het plafond ver achter zich gedeeltelijk. (uit: 28)
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d. Beperk de zijwaartse straling van de armaturen (in ieder geval

nooit onafgeschermde TL-buizen gebruiken!), door toepassing van

parabolische spiegelroosters en diepstralende armaturen (29).
.. -

e. Gebruik bij voorkeur een ontspiegeld, gematteerd scherm, daar

bijna aIle voorzetfilters nieuwe nadelen introduceren, zoals

verlaging van het contrast (30). Weliswaar leidt mattering van

het schermoppervlak in het algemeen meer tot het vervagen dan

tot het werkelijk wegnemen van spiegelingen (27), zodat deze

remedie slechts een beperkte oplossing voor de spiegelhinder biedt.

2. Strooiticht.is het licht dat direct vanaf de lichtarmaturen of indirect

na reflectie tegen wanden, meubilair e.d. op het beeldscherm terecht

komt. Het veroorzaakt daar extra achtergrond luminantie waardoor het

contrast tussen karakter en achtergrond lager wordt. Op zich is deze

contrastverlaging niet slecht en kan vaak het leescomfort verhogen

(26). Men kan bij de keuze van de kleur van tafels en achterwanden met

de te verwachten effekten van strooilicnt rekening houden.

3.4. Luminantie en contrast

3.4.1. Definities

De afleesbaarheid van de tekst en de informatie, zoals die op een beeld

scherm aanwezig is, wordt voor een groot deel ook bepaald door de Zumi

nantie van het geschrevene (31). De tegenwoordig verkrijgbare apparaten

hebben schermluminanties van (orde~grootte) 50 - 200 cd/m2 (31, 32).

Contrast kan men definieren als het procentuele verschil van de lumi

nanties van symbool en achtergrond (31). Men werkt gemakkelijker en men

verkrijgt een beter inzicht door eenvoudig ~e verhouding van beide lumi

nanties te hanteren:

L.
C = 2

L
d

waarbij L. = luminantie van het karakter (cd/m2)
l.

Ld = luminantie van de achtergrond (cd/m2) ".0

Bij het hanteren van de richtlijnen uit de literatuur lette men op de

gebruikte formule!
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De meeste van de huidige beeldschermen werken met lichte symbolen op een

donkere achtergrond. -nit noemt men "positief contrast". Voor de omge

keerde situatie, "negatief contrast", moet men het bovenstaande quotient

omkeren (33). ..

3.4.2. Luminantieverhoudingen beeldscherm/omgeving

De verhouding tussen de luminantie van het scherm (d.w.z. de luminantie

indruk van karakters en achtergrond tesamen) en de luminantie van de

directe beeldschermomgeving moet liggen tussen de grenswaarden 1/3 en 3.

Dit om een zgn. "discomfort glare", d.w.z. een gevoel van vermoeidheid

en irritatie, die bij grotere contrasten optreedt tegen te gaan; overigens

gelden dezelfde grenswaarden voor de verhouding tussen luminanties van

direkte en ruime beeldscherm-omgeving (15). Met andere woorden: zorg dat

de direkte omgeving van het scherm maximaal een factor 3 hogere of .. lagere

luminantie heeft dan het scherm zelf. Zorg b~vendien dat de meer perifere

omgeving maximaal een factor 3 hogere of lagere luminantie heeft dan de

direkte omgeving.

Figuur 13 geeft de verschillende gebieden aan.
l-u------------.

3

Fig. 13: Werktaak (1), Direkte omgeving(2) en meer Perifere omgeving (3).

3.4.3. De luminantieverhoudingenophet'oeeldscherm

De luminantie op het beeldscherm mag niet zo groot worden dat de karakters

onscherp worden door defocussering: mede afhankelijk van de apparatuur

wordt beeldschermtekst onscherper naarmate de luminantie van de karakters

groter wordt (IS, 34).
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De contrastwaarde, bij de formule, gesteld in 3.4.1., moet tussen 7 en

12 liggen (29) •.

De verhouding tussen de luminanties moet volgens SET liggen tussen de

grenswaarden 10 en-3 (15).

De arbeidsinspectie stelt, met een enigszins andere formule, nl.:

met: L. = luminantie van het karakter
1.

L = achtergrondluminantie afkomstig van de buiso c

Ld = achtergrondluminantie ten gevolge van strooilicht.

dat contrasten niet lager dan 5 en niet hoger dan 15 zouden moeten zijn.

Overigens komt ook zij met de·voorkeurswaarden 7 < C < ]2 (36) •

. .. _I" a

3.4.4. Negatief en positief contrast

Volgens de meeste schrijvers is het niet erg essentieel of men positief

dan weI negatief contrast toepast.

Umbers (35) stelt dat licht op donker wellicht te prefereren is, maar

geeft geen regel voor de richting van het contrast.

De volgende voor- en nadelen worden gesignaleerd ten aanzien van het

negatief contrast; uiteraard zijn de voordelen van het negatief contrast

tegelijkertijd de nadelen van het positief, en omgekeerd.

Voordelen van het negatief contrast:

het oog bevindt zich in een gunstiger adaptietoestand ten opzichte van

de omgeving, dat wil zeggen, het concept. Lmmers. he~lezen vanteksten

op papier gaat ook van donker op licnt;

minder snel last van spiegelingen (36).

Nadelen van het negatief contrast:

de lijnstructuur, d.w.z. het totaal van lijnen waaruit het beeld is

opgebouwd, wordt eerder zichtbaar en kan interfereren met de beeld

schermtekst (32).

het (vergeleken bij positief contrast) vrl.J grote heldere achtergrond

vlak fungeert als het ware als lichtbron. Wanneer nu de zaalverlichting

en de schermverlichting met dezelfde netfrequentie (50 Hz) werken, be

staat de kans op een stroboscopisch ;ffect. Mede afhankelijk van de

grootte van het scherm, zal flikkerwaarneming eerder optreden naarmate

de schermachtergrondluminantie groter is (zie ook 3.5.).
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3.5. Beeldrust

Van een beeldscherm moet men eisen dat het beeld niet flikkert en niet

van plaats verandert.

De beeldschrijffrequentie moet zo hoog z1Jn dat deze, gecombineerd met

de nalichttijd van de fosfor van de schermcoating, geen hinderlijke

flikkering vertoont. In het algemeen is de veelal gebruikte beeldschrijf

frequentie van 50 Hz, in combinatie met de juiste fosforsoorten (P31 of

P32) voldoende om geen hinder te ondervinden (37). Onlangs zijn er ook

diverse soorten beeldschermen·op de markt gekomen die een verversings

frequentie 70-80 Hz hebben. Bij deze schermen bestaat geen enkele hinder

van flikkering meer (33).

De waaPneming van flikkering is afhankelijk van een zestal factoren

(15) :

a. de flikker-(beeldverversings-)frequentie;

b. de grootte van het flikkerende oppervlak;

c. de absolute luminantie van het beeldschermoppervlak (38);

d. het contrast op het beeldscherm (de luminantie verhoudingen);

e. de kijkrichting; indien het scherm in het perifere gezichtsveld

staat, heeft men eerder last van flikkering;

f. individuele gevoeligheidsverschillen tussen waarnemers (38, 39).

Bet beste kan men van de bovenstaande opsomming het volgende onthouden:

hoe hoger de luminantie, des temeer kans op flikker-waarneming; des

te hogeteverversingsfrequentie noodzakelijk';.

- wanneer beeldschermen in het perifeer gezichtsveld staan opgesteld

(zoals in MRK's vaak het geval zal zijn) bestaat eerder kans op

flikkerwaarneming. . .

Bovendien moet bij het aspect "beeldrust" gelet worden op de beeldscherm

eigenschap dat het geschrevene (bij herhaald schrijven van hetzelfde

beeld) steeds op dezelfde plaats terecht komt.

Ziet men met het blote oog weI plaatsveranderingen, dan wordt dat even

eens als hinderlijk ervaren (37). Hierbij kan men nog een onderscheid

~aken tussen "j itter", het effect dat een beeldelementj e heen en weer

springt, en "drift" waarbij de beeldelementjes telkens in een richting

verschuiven.
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Hoofdstuk 4: GEGEVENSINVOER==============

4.1. Gegevensinvoer en besturing

In de MRK-situati~ geldt dat het invoeren van gegevens gebeurt op het

moment dat de operator

a. informatie nodig heeft (hij moet te kennen geven welke data hem

interesseren);

b. het proces wil besturen door middel van de computer. Hij wil bij-
,"

voorbeeld bepaalde setpoints w1Jz1gen.

Nu luidt de algemene regel dat men het invoermiddel moet kiezen dat het

best past bij:

J. de vereiste invoersnelheid;

2. de aard van de taakgegevens (40).

Zowel bij a. als bij b. is (1) erg belang~ijk bij de MRK-VDU: na alarm

berichten moet de operator sneZ de juiste informatie te weten komen en

tevens moet hij snel in kunnen grijpen. De aard van de taakgegevens (2)

laat het toe voor sommige gegevensinvoertaken standaard-keyboards (zo

als van de typemachine) te gebruiken, terwijl voor andere beter speciale

invoermedia gekozen kunnen worden (zoals bijvoorbeeld functietoetsen).

We zien in de MRK-situatie een combinatie van:

alphanumerieke toetsen (bv. cf. "type-machine);

- zuiver numerieke toetsen (bv. cf. telefoontoeste~);

- functietoetsen, terwijl tevens nog

- aparte cursorbesturing en

directe schermbeinvloeding (voorbeeld: touch-control-scherm)

aanwezig kunnen zijn.

Op de details van de standaard-keyboard eigenschappen wordt hier niet

ingegaan. Slechts de relatie met en de waarde van functietoetsen wordt

aangegeven. Functietoetsen spelen in de MRK-situatie vaak een veel

belangrijker role Voor de details ten aanzien van de normale keyboards

zij verwezen naar het artikel van Scholtens (41) en naar (42).
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Men moet zich realiseren dat het moeilijk zal zijn reeds aangeschafte

VDU's (met keyboard) naar de gegeven richtlijnen te wijzigen. Dit

hoofdstuk geldt daarom met name bij nieuwe aanschaf en heeft helaas

weinig effect wanneer de apparatuur er al staat.

4.2. Indeling van het toetsenbord

Dikwijls wordt bij de procescomputer een standaard-keyboard met vol

ledig type-alfabet (QWERTY) Lijgeleverd. Essentieel is dat men zich

bedenkt dat de bediening vertraagd kan worden door het feit dat een

operator geen typiste is, en dus moet zoeken naar de juiste toetsen.

Voor industriele toepassingen kan ook een alfabetisch toetsenbord worden

gekozen. Gebruikers die de QWERTY-indeling niet kennen, leveren op een

alfabetisch toetsenbord een betere prestatie naar fouten en snelheid

(43) •

Congruentie en compatibiliteit van toetsenbordindeling en beeldscherm

indeling is een goede richtlijn.

Lettertoetsen (type~opdrachten) en ook stuurtoetsen (besturings

opdrachten) worden bij voorkeur zo gegroepeerd dat toetsen die vaak in

relatie met elkaar staan of kort na elkaar worden gebruikt, dichtbij

elkaar in het toetsenbord komen te liggen.

Wanneer dikwij Is cijfema:tige gegevens worden ingevoerd, verdient een

apart decimaal invoertoetspakket de voorkeur boven de rijvorm zoals die

bovenaan op de typemachine voorkomt (44, 42). De indeling van zo'n

cijfertoetsenblok kan geschieden volgens twee principes:

a. rekenmachinesysteem;

b. telefoonsysteem.

Figuur 14 geeft een voorbeeld van beide indelingen. Beide groeperingen

komen in praktijk voor. Bij keuze dient in overweging genomen te worden

in hoeverre "ervaring" met andere apparatuur en/of gelijktijdig gebruik

(telefoon op de console!) tot conflictsituaties aanleiding kan geven

(44).

Algemeen: het is zinvol toetsen functioneel aan te duiden door ze van

kleur te laten verschi11en, of van vorm, of door ze in groepen apart te

plaatsen (42). Vooral alfanumerieke- en functietoetsen dienen goed ge

~cheiden te worden.
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Fig. 14: Telefoon- en rekenmachine-indeling (uit: 44).

4.3. Functietoetsen

Het gebruik van functietoetsen heeft als voornaamste doel de bedienings

tijd te verkorten en het bedieningsgemak te verhogen. Men doet dit door

regelmatig terugkerende commando's, die normaal gesproken het intypen

van verscheidene karakters zouden vergen, door (druk op) een toets te

laten uitvoeren. Deze tijd- en moeitebesparende methode heeft ook zijn

beperkingen: het aantal te plaatsen'functietoetsen is begrensd door de

code-onthoud-capaciteit van de operator. Uiteindelijk zal hij moeten

onthouden welke toets welke functie activeert, wat de gevolgen zijn

van het indrukken van de bewuste toets; het blijkt dat een teveel aan

keuzemogelijkheden door het aantal functietoetsen uiteindelijk het ge-

bruik van de functies bemoeilijkt (45). Evenwel pleit Rijnsdorp

(46) ervoor dat informatie over elk subproces van het bestuurde proces
"__• ._.····o· _

geselecteerd zou moeten worden met een aparte "dedicated" druktoets;

volgens Verhagen (47) mag zo het aantal functietoetsen weI oplopen

tot 100, zander dat fouten gaan optreden. Nietteminbeper~en functie

toetsen de vrijheid van de operator, zodat bet aanlieveling verdient

naast de set functietoetsen ook lietvolledig alphanumer~ek,oord.te

handhaven. Zo geeft bijlage,2 een' indruk, van. ?e, indeling van een

VDU-toetsenbord in een MRK, waarop alleennog functietoetsen tevinden

zijn. Hier kan de operator sleclitseen oeperkt aantal opdracfiten geven.
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Bij het bepalen van de plaats van de speciale functietoetsen moet

rekening worden gehouden met de gebruiksfrequentie van de toets.

Daarnaast is belangrijk dat de ordening van de toetsen zodanig is,

dat typische bedieningsvolgorden ook op het toetsenveld een logische

stroam vormen (45). Dit vermindert de foutenkans en maakt een vloeiend

typeritme mogelijk.

Conclusie:

Coed gecodeerde functietoetsen kunnen de bedieningstijd van de VDU

verkorten, en de kans op fouten verkleinen. Houd het aantal functie

toetsen kleiner dan 100.

'4.4. Diversen

Ten aanzien van de VDU-besturing bestaan nog enige hulpmiddelen, die

nu kort bekeken zullen worden.

Allereerst de cursorbest~ng. De cursor is een hulpmiddel om te weten

waar in het veld van de gepresenteerde gegevens actie wordt verwacht

of gerealiseerd. Voor de meest gebruikte cursorsturing, die door middel

van besturingstoetsen <lUI), gelden dezelfde regels als voor de andere

functietoetsen.

Joy-stick besturing (door bewegingvan de hefboom in een van de ver

plaatsingsrichtingen van de cursor voIgt deze de juiste richting) is

een zeer snelle manier van besturing.

Een variant hierop is de zgn. "trackerball": dezelfde beweging (met als

mogelijkheid een uitsnede uit een groter beeld te kiezen, zie fig. 15)

maar nu geactiveerd door roulatie van een bolvormig besturingselement.

Delaatste twee besturingen zijn dan van belang wanneer zeer precieze

positionering van de cursor is vereist. Dit kan het geval zijn bij het

opzoeken van punten in een groot processchema.
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Tracker ball met als mogelijkheid een
uitsnede ult eqn groter 'beeld' te kiezen.

1IatooebiH

Fig. 15: Bet tracker-ball systeem.

Tenslotte ook nog aandacht voor de directe schermbeinvloeding. Rijnsdorp

(46) ziet een MRK-toepassing hiervan in de vorm, dat kritieke proces

variabelen kunnen worden opgeroepen door het wijzen ernaar op zgn. touch

screens (aanraakschermen). Bij deze aanraakschermen wordt informatie

opgevraagd door met een lichtpen of met de vinger een punt of een woord

op het scherm aan te raken.

Verhagen stelt dat bij deze vormen belangrijk is dat op het scherm

duidelijk aangegeven is welke informatie weI en welke niet gevoelig is

voor aanraking, en dat er feedback is ten aanzien van het juist aan

raken van een punt (47).

Andere belangrijke ergonomische aspecten van touch-screens zijn de moge

lijkheid van optreden van parallax-fouten (er wordt verkeerd gewezen als

men niet recht naar,het beeldscherm kijkt) en het optreden van spierver

moeidheid bij langdurig reiken naar punten op het beeldscherm. Bet ver

dient aanbeveling bij het aanraakscherm voor een steunpunt voor de arm

te zorgen.
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Hoofdstuk 5: INFORMATIEPRESENTATIE=====================

5.1. Inleiding

Het belang van een juiste manier van informatiepresentatie wordt in de

praktijk nogal eens onderschat. Veelal dicteert de computerfabrikant de

wijze van informatiepresentatie.

Dit onderwerp verdient in relatie met de MRK-situatie extra aandacht.

Grove fouten, zelfs met ernstige gevolgen, kunnen optreden als gevolg

van het niet op de vermogens ~an de operator afgestemd zijn van de

interface.

Stewart (49) meent dat bij het ergonomisch ontwerpen van de interface

de volgende aspecten aandacht moeten krijgen:

1. de hardware van computer moet zijn afgestemd op de fysieke eigen

schappen van de operator;

2. de hardware van de computer moet zijn afgestemd op de psychologische

eigenschappen van de operator;

3. de software van de computer moet zijn afgestemd opde fysieke eigen

schappen van de operator;

4. de software van de computer moet zijn afgestemd op de psychologische

eigenschappen van de operator.

Vooral op de laatste twee aspecten zullen wij··in·dit-hoofdstuk ingaan.

De andere twee werden in de hoofdstukken 2 tim 4 behandeld.

Allereerst komen weliswaar in 5.2. nog enige richtlijnen voor hardware

naar voren (leesbaarheid van de tekst valt onder punt 1.); daarna wordt

verder ingegaan op de software die in belangrijke mate de manier van

presenteren van informatie bepaalt. r

Als men kijkt naar de bijdragen die de .VDU levert aan de taak van de

procesoperator (zie hoofdstuk 1) dan kan opgemerkt worden dat de belang

rijkste daarvan zijn:

a. het presenteren van momentane procesdata;

b. het regelmatig of op verzoek geven van overzichten (in tijd of in

ruimte);

c. het presenteren van alarmboodschappen.
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Bij a. en b. gelden de "normale" eisen ten aanzien van de informatie

presentatie, bij c. moet men scherpere eisen stellen, zowel ten aanzien

van de waarneming als ook ten aanzien van de interpretatie (codering!)
.. -

en de (menselijke) v~rwerking van de beeldschermtekst.

Rustige (39) spreekt over de "signaleringsfunctie" van de VDU in de

MRK en merkt op dat bij deze functie het waarnemen en interpreteren van

de gepresenteerde informatie van wezenlijk belang is.

Veel ergonomische handboeken gebruiken, wanneer zij het over informatie

presentatie hebben, voor de ergonomisch belangrijke factoren de indeling
"

waarneming-interpretatie-verwerking. Bier zal een ~at afwijkende indeling

gevolgd worden, aangezien is gebleken, dat de in de MRK-situaties be

langrijke factoren hiermee heter te beschrijven waten. De indeling

luidt: vorm-groepering-dynamiek. Bet is duidelijk dat de waarneming

vooral samenhangt met de vorm en de groepering van de beeldschermgegevens,

terwijl een goede interpretatie vooral door de groepering bevorderd kan

worden. Daarnaast is de dynamiek van de gegevens (presentatie) bepalend

voor de manier van verwerken van die gegevens.

De verdere indeling van dit hoofdstuk is daarom:

- Vorm (Ii 5.2.);

- Groepering (§ 5.3.);

Dynamiek (§ 5.4.).

5.2. Vorm

5.2.1. Inleiding

Allereerst zullen enige aspecten besproken worden, die de onderscheid

baarheid van de beeldschermtekst bepalen. Met name zullen de volgende

aspecten bekeken worden: karakterhoogte, karakterbreedte, stokdikte,

tekenafstand, regelafstand en tekenset. Daarna zal worden ingegaan op

de herkenbaarheid van de beeldschermsymbolen, de typen karakters.

5.2.2. Onderscheidbaarheid

SymbooZhoogte

Leesbaarheid en onderscheidbaarheid van beeldschermtkest zijn met name

afhankelijk van de symboolgrootte en van de leesafstand (50). Een maat

die de beide voorgaande begrippen samenvat, is de gezichtshoek (a) (zie

figuur 16).
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leesafstand

Fig. 16: De relatie tussen geziehtshoek, symboolgrootte en leesafstand.

(uit: 50).

Ais minimum voor de onderseheidbaarheid van (de kleinste) beeldelementen

(zoals punten, komma's, stipjes) geven de meeste sehrijvers (24, 51, 52)

J boogminuut. Beter is het ervan uit te gaan dat het zgn. "kritiseh

detail" (zie 3.2.)· 2 boogminuten bedraagt· (24);sounnigen adviseren zeUs

4 boogminuten (52). Hoofdletters en eijfers zijn volgens Verhagen (50) goed

leesbaar bij een hoogte van 15-20 bgmin., doeh in het belang van het

leesgemak wordt 18'. of nog groter geadviseerd. Cakir (51) haalt een

onderzoek aan waaruit bleek dat van 130 ondervraagde beeldsehermge

bruikers 15% een tekenhoogte van 16' te gering yond. Hij noemt op grond

daarvan een optimale tekengrootte van 15' tot 22'. Daarnaast geeft (51)

een samenvatting van de riehtlijnen die elf versehillende auteurs

hebben opgesteld, waaruit blijkt dat de minimale tekenhoogte volgens

de meesten 16' zou moeten zijn, terwijl meer dan 20! de voorkeur ver

dient. Bovendien wordt 27' aangegeven als maximum hoogte (38, 53), daar

bij grotere letters de duidelijkheid van het beeld zelf eronder lijdt

of - door de grotere tekenafstand - het aantal oogbewegingen en daarmee

de leesinspanning aanmerkelijk wordt verhoogd.

Men dient zieh eehter weI te realiseren dat de kijkafstanden in de

MRK-situatie vaak groter zijn dan bij kantoor-VDU's. Een kijkafstand

van 75 em. resulteert bij een norm van 16'-27' in een letterhoogte van

3,5 tot 6 mm. MRK-VDU's zullen derhalve dikwijls met wat grotere let

ters moeten worden uitgerust dan standaard VDU's.

Verhagen (50) adviseert voorts dat bij beeldbuizen met een zgn. t.v.

rastersean de letterhoogte minimaal 7 en bij voorkeur 10 beeldlijnen

zal bedragen (zie verder 6.2.3. Tekenma~rix).
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Conelusie:

- Karakterhoogte tussen 16 en 27 boogminuten, dit is bij 75 em.

kijkafstand 3,5 -tot 6 mm.;

- Bij voorkeur 10 beeldlijnenperkarakterhoogte.

KarakteI'breedte

Om een "goed afgewogen" karakterbeeld te geven, zou de breedte van een

karakter zo'n 70 a 80% van de hoogte moeten bedragen (54). De BEA

lijst (32) geeft als grenzen 0,75 en 0,80 x karakterhoogte aan, terwijl

als minimum 0,6 wordt gegeven. De Arbeidsinspeetie (55) meldt dat de

herkenbaarheid afneemt bij symboolbreedten kleiner~dan 3/5 x symbool

hoogte.

Conelusie:

Karakterbreedte = 0,75 x karakterhoogte.

Stokdikte

De duidelijkheid van de tekens is gewaarborgd wanneer de stokdikte van

het karakter 12 - 17% van de karakterhoogte bedraagt (54, 50). Umbers

(38) en ook Den Buurman (56) laat noglO% als aeeeptabel toe.

Conelusie:

Stokdikte = 0,15 x karakterhoogte •

.".

Karaktemfstand, UJoordafsta:n.d, rege Zafsta:n.d

De begrippen karakterafstand, woordafstand en regelafstand worden in

het volgende plaatje (fig. 17) toegelieht.
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karakterafstand
woordafstand
regelafstand

Fig. 17: Karakterafstand, Woordafstand en,Regelafstand (uit: 57).

Karaktemfstand en woordafstand

De afstand van de karakters bepaalt tezamen met de karakterbreedte

(van de matrix) het aantal'tekens dat in een oogfixatie herkend kan

worden. De karakterafstand is zo bepalend voor de mate van ooginspan

ning bij het lezen (54). Zowel Cakir als de Arbeidsinspectie (57)

geven als grenzen aan 1,2 en 1,5 x karakterbreedte. Dit om enerzijds

een goede leesbaarheid te verkrijgen en anderzijds om een duidelijk

onderscheid te houden tussen letterafstand en woordafstand. De woord

afstand mag dan ongeveer 1,5 x karakterbreedte (bij kleine karakter

afstand) tot ongeveer 2,0 x karakterbreedte (bij grote karakterafstand)

bedragen (57).

Bet zgn. uitvullen van regels draagt niet bij tot een grotere leesbaar

heid (58).

Rege'lafstand

De toegestane minimale regelafstand is 1,5 x karakterhoogte, in het

ideale geval bedraagt zij 2 x de hoofdletterhoogte (59). De Arbeids

inspectie (57) gaat uit van 2 x karakterhoogte als minimum en ook mag

de regelafstand niet kleiner dan 1/40 x regellengte zijn. Cakir (60)

wijst er voorts nog op dat aankomende "stokken" en "staarten" van

kleine letters elkaar niet mogen overlappen of doorsnijden. Hij geeft

als maximale regelafstand zelfs 2,5 x karakterhoogte.
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Tekenset
Een beeldschermapparaat dat het gebruik van hoofdletters en kleine

letters toestaat verdient de voorkeur (59). Dit omdat een tekst die

uit zowel hoofd- als kleine letters bestaat gemakkelijker te lezen

is dan een tekst van een en dezelfde letterhoogte (61). De belang

rijkste reden is dat de "stokken" en "staarten" van elk teken het

woord een vertrouwdere en meer karakteristieke vorm geven. Daarom

is het voor belangrijk dat "staarten" onder de regel uitsteken, en

dat zij nooit op de regel komen te staan.

Overigens kunnen korte teksten, zoals gecodeerde woorden, opschriften

en commando's goed in aIleen hoofdletters worden uitgevoerd (50).

Conclusie:

Karakterafstand = 1,5 x karakterbreedte

Woordafstand = 2,0 x karakterbree,dte

- Regelafstand = 2,0 x karakterhoogte

Normale leestekst in hoofd- en kleine letters, codes ook aIleen

hoofdletters.

5.2.3. Herkenbaarheid

Informatie wordt gecodeerd (omgezet in betekenissymbolen) en op het

scherm gepresenteerd. Van belang is hierbij dat de de~odeur (i.e. de

operator) dezelfde betekenis aan de code toekent als de codeur (is de

programmeur, hard-ware-ontwerper) (62).

Ret is zeer zinvol als men zich afvraagt hoe de gegevens eruit zien

die op de operator afkomen, met andere woorden de vorm van de aange

boden informatie. De MRK-operator heeft het meest te maken met geco

deerde informatie, die, deels in alfanumerieke vorm, deels in numerieke

vorm en soms in picturale vorm, weergegeven worden.

Rierbij moet rekening worden gehouden met de verwarringskans tussen de

verschillende symbolen. Bepaalde symbolen hebben een grotere kans met

andere te worden verward, dan andere symbolen. Zo worden bij de alpha

numerieke symbolen de 0 en Q, T en Y, S en 5, I en L nogaleens'met

elkaar verward.
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Oak wordt met name 2 vaak gelezen als Z; en B gelezen als R~ S of 8

(63). Met deze ve~arringen dient men rekening te houden bij codering

en bij het ontwerpen van de zgn. teken-matrix.

De tekerunatriz

Veelal worden letters en cijfers gevormd in een puntenmatrix van 5 x 7

punten. Bij gebruik van 7 x 9 matrices is de kans opleesfouten en ver

warringen kleiner. De BEA-lijst (32) .adviseert dan ook een (vierkante)

puntenmatrix met 7 x 9 punten (zie fig. 18). Immers het is zo dat een

"fijnereltmatrix een teken meer· detail kan geven, waardoor hij zich

beter van andere tekens kan onderscheiden. Men neemt vierkante matrix

punten omdat deze in tegenstelling tot de ronde slechts last hebben

van grofkorreligheid en niet van onscherpte.
--,,_._-----_._---.---

c:

Fig. 18: 5 x 7 matrix met ronde (a) en vierkante punten (b);

7 x 9 matrix met ronde (c)'en vierkante punten (d).

Conclusies:

- verwarringen tussen.tekens zoveel mogelijk voorkomen;

- vierkante puntenmatrix 7 x.9.verdient.de.voorkeur.

5.2.4. Geluidsignalen

Op geluidsignalen als aspect van de informatiepresentatie zal nu kort

worden ingegaan. Men zou zich kunnen voorstellen dat bepaalde bood

schappen, zoals alarms of het bericht "einde regel", gecodeerd wordt

door middel van een geluidssignaal (bv. een piepje).

Dergelijke geluidsignalen hebben aIleen zin als het aanta1 verschi1

lende auditieve signa1en op de werkplek niet a1 te groot is.



- 37 -

-'
-'

Over het algemeen bestaat het gevaar dat de geluidsignalen van de VDU

storend werken door interferentie met elkaar en met andere in de MRK

aanwezige auditieve me1dingen.

_.Conclusie:

Geluidsignalen niet door VDU laten geven, vooral niet wanneer inter

ferentie met andere bronnen kan ontstaan.

5.3. Groepering

5.3.1. Inleiding

Om de groepering van beeldschermgegevens aan een nadere beschouwing te

onderwerpen (informatie zoals die op het beeldscherm wordt gepresen

teerd), kan een tweedeling worden gemaakt "naar:

- codering, het gebruik van codes om een bepaalde categorie van ge

gevens van andere te onderscheiden. Beschreven worden de codering

naar vorm, kleur, codering door middel van visuele attentiesignalen

(blinking), naar helderheid, naar beweging;

display formats, groepering van gegevens op het beeldscherm en com

binatie van gegevens tot een beeldschermbeeld •

. 5.3.2. Codering

Verhagen (69) stelt dat de vrijheid van de ontwerper van de computer

software met betrekking tot de wijze van informatiepresentatie erg

groot is. AI te vaak wordt de dialoog tussen de procesoperator en het

computersysteem ontworpen vanuit het referentiekader van de program

meur, die gebruikt maakt van de voor ~begrijpelijkecoderingen.

Juist aan het optimale gebruik van coderingen, zou in de MRK-situatie

de nodige aandacht moeten worden besteed. Immers, in deze situatie

worden hoge eisen gesteld aan de snelheid en de accuratesse, waarmee

de waarnemer-operator de informatie opneemt en verwerkt.

Derhalve stellen we aan ge~odeerde informatie de eis van absolute

herkenbaarheid; er mag geen twijfel bestaan over de betekenis van een

symbool of een aanduiding (64).
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Cakir (65) maakt een duidelijke indeling van coderingen. Hij onder

scbeidt enerzijds alpbanumerieke codes, afkortingen in de tekst en

korte bevelen (zoals FL, T I en ACN) en anderzijds opvalcodes, die

er voor dienen, bepaalde delen van de beeldscberminformatie (bv.

normoverscbrijdingen) meer te laten opvallen. Beide komen in grote

getale in de MRK-situatie voor.

Cakir onderscbeidt verder t.a.v. de alphanumerieke codes:

a. De kopierende code: een deel van de data wordt als code gebruikt,

zo scbrijft men AMS voor Amsterdam, TEL voor telefoonnummer;

b. De associerende code: het intypen van elke code start een bepaalde,

vooraf vastgelegde, vaste reactie. Zo krijgt men bijvoorbeeld bij

bet intypen van de code 5217 de belangrijkste g~heugendata over

geheugenelement 5217, zijnde de hoeveelheid topproduct van een

destillatiekolom. Hierbij moet men of de codes uit het hoofd leren,

of eennaslaglijst gebruiken;

c. De omvormende code: hierbij worden de data naar strikte regels tot

code omgevormd, voorbeeld: temperatuur op plaat 15 wordt T 15, op

plaat 29 wordt T 29. Ret betreft hier een wat uitgebreidere vorm

van de kopierende code, een aantal woorden worden tot een code

samengevoegd.

Welke codeermethode men ook gebruikt, steeds moet men erop letten dat

het systeem door de gebruiker-operator, zo gemakkelijk (en dus snel

en zonder fouten) te gebruiken is. Met andere woorden: gebruik codes,

die makkelijk aansprekenof makkelijk te leren zijn. Bovendien moet

de presentatie van codes op het beeHscherm overeenstemmen met de inge

geven code.

Bij de keuze tussen de verschillende codeermetboden moet men bedenken

dat:

a. vooral om tijd te besparen wordt een kopierende code gebruikt. Men

hoeft dan immers telkens slechts een deel van de woordgegevens in

te typen om dezelfde informatie in te voeren.

b. er zijn echter gevallen waarin een meer abstracte code zoals de

associerende code, de voorkeur verdient. Dit zijn met name de ge

vallen, waar het aantal codes erg groot is en de kans op verwarring

tussen codes aanwezig is.
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c. kopierende en omvormende codes worden slechts gebruikt als het aantal

gebruikte code~ relatief klein is. In dit geval kunnen ook de

functietoetsen (zie § 4.3.) worden gebruikt.

De zogenaamde "opvalcodes" kunnen we als voIgt indelen:

a. helderheidscodering;

b. omkeercodering;

c. vormcodering;

d. blink-codering, bewegingscodering;

e. kleurcodering.

ad a. Codering door middel van tekstiuminantievers~hillenkan slechts

in beperkte mate worden toegepast. Luminantieverschillen zijn

pas ondubbelzinnig bij een verschilfactor 3 (66); bovendien worden

hogere eisen gesteld aan de omgevingsverlichting (67). Daarom wordt

een maximum van 2 teksluminanties aangegeven. Als men de voor- en

nadelen van deze coderingsvorm tegen elkaar afweegt, is zijn

bruikbaarheid in MRK-situaties weI erg beperkt.

ad b. Omkeercodering is het principe dat men, wanneer de beeldscherm

tekst uit lichte letters op een donkere achtergrond bestaat, ge

deelten die moeten opvallen uitvoert in negatief contrast (zie

3.4.4.). Ook het omgekeerde komt voor~ De BEA-lijst (66) advi

seert het omgekeerd contrast te beperken tot kleine gedeelten

van het beeldscherm, en weI met name vanwege de nadelen die ver~

bonden zijn aan negatief contrast (o.a. meer flikkeringshinder).

Wanneer we te maken hebben met een normale beeldschermtekst in

negatief contrast, is uiteraard de omkeercode een positief con

trast zander de door BEA genoemde nadelen. Toch betekent ook dan

het werken met omkeercodes: opletten met de uiteindelijke lumi

nantieverhoudingen, zorg dat aan de eisen van goede leesbaarheid

blijft worden voldaan.

ad c. Vormcodering kan men nog weer verdelen in grootte-codering (grote

en kleine letters) en abstracte vormcodering (symbolen als punten,

sterretjes, vierkantjes).



- 40 -

./

Het aantal niveaus van de code is hier veel groter dan bij a en

b, door middel van de vorm kan men zo'n 15-20 codes van elkaar

onderscheiden (64)~ Als herkenningsmogelijkheid van hele beeld

schermplaatjes is de abstracte vormcodering zeer effectief. Zo

kan de oper~to~ de verschillende processchema's goed uit elkaar

houden als de vorm van de bijbehorende beeldschermplaatjes maar

. duidelijk verschillend is.

Grootte-codering vereist betrekkelijk veel oppervlakte. Uiter-

aard zijn de twee eenvoudigste niveaus de hoofdletter- en de

kleine lettercodering. Vorm is goed te combineren met andere

codeerparameters als helderheid, kleur en blinking. Zij resolutie

en/of contrast slecht, dan blijken door hun symmetrie redundante

eenvoudige geometrische figuren (cirkels, vierkanten, driehoeken)

naast standaardalphanumerieke symbolen nog het best te voldoen (68).

ad d. Codering door middel van het knipperend oplichten van beeldscherm

tekst mag slechts spaarzaam worden toegepast. Om de aandacht op

alarmboodschappen te vestigen kan men blinking toepassen, bij nor

male beeldschermschrijftaken leiden knipperende tekstgedeelten in

het algemeen teveel af van de hoofdtaak.(66). Zelfs zou blinking

de beeldschermgebruiker kunnen irriteren, en derhalve moet zij na

acceptatie van de boodschap te allen tijde door de gebruiker

kunnen worden uitgeschakeld.

Ook Verhagen (67) constateert dat in veel toepassingen ten ge

volge van het gebruik van blinking- en kleurcodering een zgn.

"kerstboomeffect" ontstaat, dat zijns inziens de taakuitvoering

ook best eens in negatieve zin zou kunnen beinvloeden.

Vooral is het af te raden verschillende tekstgedeelten met onder

ling verschillende knipperfrequenties te laten werken, of om erg

kleine stukjes tekst te laten knipperen (69). De interpretatie van

de verschillende stukjes tekst wordt hierdoor bemoeilijkt en er

bestaat kans op verwarringen. Dus: bij toepassing van blinking

een frequentie gebruiken, die op grond van praktijkonderzoeken

(69, 70) bij voorkeur 3 Hz zou moeten bedragen.

Een van de eigenschappen van blinking is dat het vooral een waar

schuwingsfunctie heeft in het zgn. perifere blikveld.
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Dit geldt ook voor de bewegingscodering. Beide coderingsvormen

kunnen het oestworden gebruikt in de hoek van het gezichtsveld.

Bij bewegingscodering dient het betreffende tekstgedeelte te

bewegen met een snelheid groter dan 1 boogminuut per seconde.

ad e. Kleur is zeer effectief als weinig ruimte voor de codering ter

. beschikking staat. Toch moet het- gebruik van kleuren met grote

zorgvuldigheid gebeuren (71). De Arbeidsinspectie stelt zelfs

dat het toepassen van meerdere kleuren op een beeldscherm pas

overwogen zou moeten worden als met mono-kleurschermen moeilijk

te werken zou zijn. Roewel men in .staat is vergelijkenderwijs

zeker 150 kleuren te onderscheiden, kan men er absoluut slechts

6 tot 11 identificeren (72). Meer dan zo'n 10 kleurenniveaus

kan men bij de codering derhalve nooit gebruiken.

Er moeten niet meer kleuren worden gebruikt dan dringend nodig

is, dit om het zgn. "kerstboomeffect" (zie ad d.) te voorkomen.

Ret grote voordeel van de kleurcodering is dat zij, bij zoek-,

tel- en vergelijkingstaken in vergelijking met andere coderings

vormen de beste resultaten boekt (in termen van kortste zoektijd)

(73).

Den Buurman (74) geeft de beperkingen van het gebruik van kleur

codering aan:

1) het feit dat kleuren geen kwantitatieve (weI een kwalitatieve:)

. associatie oproepen (rood is niet groter of kleiner dan blauw,

laat staan 2 x zo groot of zo klein), iets wat groottecodering

en helderheidscodering weI kunnen.

2) het feit dat ca. 8% van de mannen en 0,4% van de vrouwen aan

een vorm van kleurenblindheid lijdt (veelal rood-groen-zwakte).

Selectie.van een volledig redundante tweede code is dan veelal

noodzakelijk.

3) de verschillen in ooggevoeligheid voor verschillende kleuren,

waardoor tussentijdse aanpassing van dp adaptatietoestand

van het oog nodig is, wanneer men bijvoorbeeld op violette en

rode stimuli liggend in hetzelfde vlak wil scherpstellen. Deze

procedure kost tijd en is op den duur vermoeiend, hetgeen de

waarnemingsprestatie doet afnemen.
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Het gebruik van de kleuren blauw en fel rood wordt daarom afgeraden.

4) kleurenbeeldbui~enstellen hogere eisen aan de omgevingsverlichting,

doordat de contrasten minder groot zijn.

Conclusies ten aanzien van codeervormen:

- alphanumeriek coderen geeft het grootst mogelijke aantal codeniveaus;

- helderheidscodering en omkeercodering hebben slechts een beperkte

mogelijkheid en stellen hogere eisen aan de omgevingsve~lichting;

vormcodering is goed bruikbaar in de MRK-situatie (herkenning van de

vorm van het processchema bv.);

met blinking moet men erg oppassen in verband met de afleiding en

irritatie; aIleen bruikbaar als alarmfunctie, wanneer slechts een

knipperfrequentie wordt gehanteerd en het knipperen direkt kan wor

den afgeschakeld;

het gebruik van een beperkt aantal kleuren kan bij zoek-, tel- en

vergelijkingstaken het werken vergemakkelijken.

5.3.3. Display Formats

Onder display format wordt verstaan: de groepering van gegevens, zodanig

dat zij tezamen een beeldschermbeeld vormen. Het doel van het ontwerp

van een goed format is: zorgen dat informatie gemakkelijk en snel opge~

pikt kan worden, zonder het risico van verwarring van gegevens of het

foutief a£lezen van beeldschermgegevens (doordat deze bv. te dicht op

elkaar staan) (75). Het gaat hier, in tegenstelling tot de meeste voor

gaande hoo£dstukken, om de software van het computersysteem. (76) geeft

een bruikbare handleiding voor het ontwerpen van display-formats.

Onderscheiden worden de volgende factoren, die bijdragen tot een goed

format':""on twerp:

a. Zogische. voZgorade

De volgorde waarin in£ormatie wordt gepresenteerd moet logisch zijn,

zowel ten aanzien van de display zel£ als ten aanzien van de taak

van de operator en andere informatiebronnen.

b. 1)0ldoende tussemouimte

Het 9penlaten van tussenruimte tussen gegevens op displays benadrukt

de samenhang binnen en tussen verschillende stukken informatie en
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vergemakkelijkt (door structurering) de identificatie en herkenning

van deze informatie.

c. !'e l,evantie

De mate waarin operators dicht opeengepakte gegevens kunnen inter

preteren hangt.med-e af van hun training en ervaring van de taak.

Toch is het voor de overzichtelijkheid sterk aan te raden detail

informatie niet op een totaal-plaatje te presenteren, maar bijvoor

beeld te zorgen dat zij door middel van een menu-kiessysteem opge

vraagd kan worden. Niet aIle informatie is op eenzelfde moment

even.relevant. ~

d. consistentie

Zorg voor consistentie in het woord- en beeldge~ruik bij de

operator-VDU-dialoog. Het beeldschermplaatje moet worde~ afgestemd

op formats die op papier al bestaan. Hierdoor wordt de herkenning

van plaatjes bevorderd.

e. groeperen

Met elkaar verband houdende gegevens worden ook bij elkaar gegroe

peerd. Dit bevordert de zoeksnelheid en de nauwkeurigheid bij het

zoeken van gegevens.

f. eenvoud

Dit aspect is in feit.e al onder c. naar voren gekomen: onnodige com

plexiteit van beeldschermplaatjes moet te allen tijde worden vermeden.

De VDU-gebruiker moet items die hij niet nodig heeft van het scherm

kunnen verwijderen.

Fig. 19 geeft voorbeelden van een "slecht" en een ."gaed" format. Het

goede format kwam tot stand door de bovenstaande regels toe te passen.
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A. BAD FORMAT
/

PART NUMBER FILE SUB·FILE MiSe BKTS

SUPPLIER J. BLOGGS & SON, ROTlfERIIAM

PART 0926431 X DESCRWTION LII BRONZE STUD BRACKET

GROUP B CLASS R STATUS NOT YET ALLOCATED

SUB·ACCOUNT 92 BUDGET GROUP 2413

QUANTITY UNIT DOZENS DEPRECIATION PERIOD IS ACTION

DATE OF ADDITION 1/12/75 ADDED BY F. BRIGGS DES 9

DATE LAST AMENDED 14/5/75 AMENDED BY PROC 11 R. SMITH

DATE OF DELETION

COMPONENTS NONE

SUB ASSEMBLIES NONE

B. BEITER FORMAT
Spaciousness

PART NUMBER FILE: MISCELLANEOUS BRACKETS

Groupirg

Lli BRONZE STUD BRACKET

BUDGET GROUP: 2413

SUB·ACCOUNT:~ 92

DEPRECIATION PERIOD: 15

PRODUCT STATUS: NOT YET ALLOCATED

I DEC 75 F. BRIGGS DES 9

14 MAY 75 R. SMITH PROC 11
NONE .'-.

J. BLOGGS & SON, ROTlIERUAM ~

0926431 X

B

·R

DOZI:NS

PART:

GROUP:

CLASS:

UNITS:

ACTION

ADDITION DATE:

LAST AMI~NDED:

DELETION DATE:
I

MAIN SUIJI'I.IER:

Sequencing

Relevance Si.mplicity Consistency

"

Fig. 19: Voorbeeld van een "slechte" (A) en een "beter" (B) format

(uit: 76).

5.3.4. Soortert formats

Nu een beeld is gegeven van de eisen waaraan elk display-format zou

moeten voldoen, zullen enige in de procesindustrie gebruikte formats

kort de revue passeren.

~ce8gegevens6verzichten(zie fig. 20)

Deze overzichten, bestaande uit parameter-namen en parameter-waarden

komen in de procesindustrie vrij veel voor. Ret is zaak deze gegevens

lijsten zo overzichtelijk mogelijk te maken (door gebruik van voldoende

tussenruimten en lijnen horizontaal en verticaal) en gegevens die extra

op moeten vallen (zoals normoverschrijdingen, alarmen) apart te plaatsen
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en niet temidden van een lange rij gewone procesgegevens. Ook kunnen

hierbij andere coderingsvormen (zie 5.3.2.) hun diensten bewijzen.

Dikwijls doet men er verstandig aan een apart alarmpaneel of apart
. -

beeldscherm voor alarmberichten neer te zetten. Verhagen pleit in

deze voor een betere indeling van de alarm-vnU's. En weI zodanig dat

alarmboodschappen niet onder elkaar op een grote hoop kamen, maar dat

het beeldschermplaatje structuur brengt in die hoop van alarmmeldingen.

Daarnaast verdient het volgens hem aanbeveling dat de operator bepaalde

overzichten op kan vragen, zoals de nog openstaande alarms per proces

deel (77).

100 FA . voecl;ng

eo HOP
08 prop lop

110 • 10 flOP

30 LBOT bOclem

80 FP
q99 QP Pl"oclullt

20 FB
0,0:- os

Fig. 20: Eenvoudig voorbeeld van een gegevensoverzicht. Het alarm

verschijnt uitspringend uit de rij waarden (uit: 77).

Staafdiagrammen (zie fig. 21)

Bij procesbesturing kunnen analoge representaties van meetwaarden een

sneller overzicht geven. dan digitale. Dit geldt met name wanneer norm

overschrijdingen moeten worden waargenomen. Een goede uitvoeringsvorm

is het staafdiagram, waarbij de lengte van de staaf correspondeert met

de gemeten waarde van de betreffende variabele. Staafdiagrammen zijn

voor nauwkeurige uitlezing van de waarde minder geschikt, vaak ziet

men dan ook bij elke staaf de waarde tevens digitaal afgebeeld.

Bovendien geeft men in een staafdiagram de veiligheids-, alarm-, of

actiegrenzen aan door middel van lijnen dwars op de staven. Op die

manier onderkent men snel een situatie waarbij ingegrepen moet worden.
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ca b

Fig. 21: Staafdiagrammen verticaal (a) en horizontaal (b) (uit: 67).

Stroomdiagrcunmen (zie fig. 22)

Dat de mogelijkheden van informatiepresentatie geenszins meer beperkt

zijn door technische beperkingen, bewijst weI de mogelijkheid van het

werken met stroomdiagrammen. Complete procesdelen kunnen in grafische

vorm met aIle meetwaarden erbij op het beeldscherm worden gepresen

teerd. Er zijn in feite geen vaste regels die men in acht zou moeten

nemen bij het ontwerpen van de stroomdiagrammen, hetzij dat men be

denkt:

- dat het display format zo goed mogelijk moet aansluiten bij de

andere beelden (in zijn geheugen, op papier) die de operator van

het te besturen proces heeft;

- dat "overcrowding" van displays zoveel mogelijk moet worden voor

komen: complexe processen 1n delen presenteren, geen analoge waarden

van variabelen neerzetten in een processchema (78);

- dat stroomdiagrammendikwijls gebruikt worden om een overzicht over

het hele proces te krijgen. Detailinformatie moet uit zo'n diagram

worden geweerd en slechts op aanvraag worden gepresenteerd;

- dat alarmmeldingen liefst steeds op dezelfde vaste plek op het beeld

scherm verschijnen (bv. steeds rechts bovenaan). In sommige gevallen

kan het nuttig zijn ook nog een melding bij de variabele zelf te

plaatsen (negatief contrast, knipperen) (77).
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"OP + III '

'--.-I~_,lt.~

OPe 0.••
' ••20

,.........---- Of'. QD&

Fig. 22: Eenvoudig voorbeeld van een stroomschema met de namen en

waarden van de variabelen. Een alarm verschijntin de rechter

bovenhoek (uit: 67).

LiJsten en tabeZZen .

De structuur van een lijst of tabel is bepalend voor de zoektijd die

men nodig heeft om een waarde uit de tabel te lezen. Met name de onder

linge afstand tussen rijen en tussen kolommen bepaalt de snelheid

waarmee de tabel gelezen kan worden. Dit betekent onder andere dat een

lijst altijd in niet te grote groepen (Verhagen spreekt van 5 a 6

variabelen) verdeeld moet worden. Ook krijgt de tabel hierdoor een

kenmerkende structuur (vormcodering:), die de identificatie van ver

schillende procesdelen vereenvoudigt,(77).

Grafieken (zie fig. 23)

Grafieken hebben, als nabootsing van schrijvende meetinstrumenten, de

voorkeur boven tabellen, als:

de snelheid waarmee informatie moet worden opgenomen belangrijker is

dan de nauwkeurigheid;

- de gebruiker veranderingen moet opmerken (77).

Wat het meest effectieve ontwerp van een grafiek is, hangt af van zijn

functie binnen de operatortaak (79). WeI pleit Verhagen (77) ervoor

aIle grafieken zo eenvoudig mogelijk te houden (eis van eenvoud 5.3.3.).

Interessant is ook het onderzoek van Schutz dat wordt aangehaald in (79).

Hierbij bleek dat de prestatie achteruitging als de grafieken uit

teveel punten bestonden. De irrelevantie van stukken gegevens (5.3.3.:

relevantie) maakte dat mensen slechter presteerden, wanneer de grafiek

uit meer dan 6 meetpunten bestond.
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Daar de grafieken op beeldscherm dikwijls de vervanging zijn van de

huidige schrijvende meters is het belangrijk te kijken hoe de infor

matie-updating en aangroei van historische informatie in zijn werk

moet gaan. Het aldus laten aangroeien van grafieken kan het beste

aan de rechterkant op· de verticale as geschieden. De laatste waarde

kan daar dan direkt worden afgelezen (zie fig. 23). De hele grafiek

schuift dus steeds naar links op. Een andere mogelijkheid is het

verdelen van de tijdas in tweeen, waarbij het linkergedeelte (links

van het nulpunt) de oudere historische informatie geeft, het rechter

deel de recentere; aan de rechterzijde groeit de grafiek aan en deze

hoeft niet voortdurend te verschuiven.

Conclusies:

- We constateren dat de hedendaagse mogelijkheden voor informatie

display vrijwel ongelimiteerd zijn. Men moet bij het ontwerp van

de displays, in samenspraak met de software-ontwerper, goed reke

ning houden met de relevante voor- en nadelen van de verschil

lende presentatievormen. Ret belangrijkste algemene advies luidt:

zorg dat het beeldschermplaatje past bij het beeld dat de opera

tor door zijn taak, 6fweloppapier,ofwelin zijn hoofd, heeft.

, file 111

40

10
/' -..

'-. -- ~-
10

n

1111& II> 4& 30 1& OC\ ...

1ea1 12.18 ao3 13:18

Weergave van de historie van een
procesvariabele als grafiek. met aan de
rechterkant de meest recente meting en
het setpoint.

Fig. 23. Ret aangroeien van grafieken (uit: 80).
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5.4. Dynamiek

5.4.1. Inleiding

Het laatste:onderwerp waaraan bier aandacfit wordt Eesteed.is de

dynamiek van de operator-VDU-dialoog. In de voorgaande hoofdstukken

, en paragraven is veel gekeken naar gegevensinvoer of informatiepre

sentatie afzonderlijk. Tussen deze twee bestaat uiteraard een inter

actie en van deze interactie is met name het tijdsaspect interessante

Alvorens de nonnen voor de dynamiek van de interactie te pJ:esenteren,

zal apart worden gekeken naar,de manier van beeldvulling en de infor

matiedichtheid van het beeldscherm. De snelheid waarmee de interactie

verloopt (kan verlopen), hangt met deze twee factoren samen.

5,4.2. Beeldvulling

De wijze waarop het beeldschermbeeld wordt gevuld kan het beste over

eenstemmen met de volgorde en richting waarmee men teksten op papier

leest en schrijft, dat wil zeggen van linksboven naar rechtsonder. ZO

begint men telkens met een leeg beeld en vult het successievelijk van

bovenaf Ope Scroll (mode) is de werkwijze waarbij het op de onderste

regel invoeren van gegevens aIle bovenstaande een naar boven toe doet

opschuiven. Deze methode komt voort uitde wijze waarop schrijfmachines

en printers werken. Voor beeldschermgebruik is deze wijze van werken af

te raden omdat de snelle wisseling van lichtintensiteiten in het blik

veld overbodige oogvermoeidheid teweeg brengt (81).

Verder moet men bedenken dat het vaak zinvol is als men niet aIleen

vooruit stukjes computergegevens kan bekijken, maar tevens terug kan

gaan naar bv. een vorige pagina, die al eerder werd bekeken. Bovendien

is direkte toegang tot een bepaalde geheugenpagina (d.m.v. een asso

cierende code bv~) beter dan het sequentieel (successievelijk) doorlopen

van aIle pagina's totdat de juiste is gevonden (82).

Conclusie:

- Beeldvulrichting van linksboven naar rechtsonder; steeds met een

lege "bladzijde" beginnen;

- Direkte;~toegang .voorkeur .boven··sequeiitCeletoegang.
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5.4.3. Informatiedichtheid

De algemene regel luidt: hoe groter de informatiedichtheid, hoe slechter

de t!esultaten.

Globaal geldt dat de gemiddelde zoektijd (in seconden) voor het opzoeken

van eenvariabele'of het zoeken van een afwijking gelijk is aan 1/5 van

het aantal af te tasten mogelijkheden. De kans op fouten is eveneens .

globaal rechtevenredig met de informatiedichtheid (83).

In 5.3.3. is gesteld dat men er steeds voor moet zorgen dat slechts

de relevante gegevens gepresenteerd worden. Ook moet de operator de

mogelijkheid hebben, ,voor hem 'niet (meer) relevante gegevens van het

beeld te verwijderen. De BEA-lijst (81) geeft de weinig concrete richt

lijn, de hoeveelheid informatie per plaatje te bep~rken ten gunste van

een goede layout.

Den Buurman (38) stelt in dit kader dat voor de meeste taken 1000 ..

karakterposities per beeldschermplaatje voldoende is. In het kader van

de MRK-situatie is het goed het aantal variabelen op een plaatje bij

voorkeur niet groter te laten zijn dan 20 a 30, doch zeker kleiner dan

100 (77). Naarmate de informatiedichtheid groter wordt, wordt kleur-

. codering (zie 5.3.2.) relatief steedsgunstiger en moet derhalve

ernstiger worden overwogen.

Conclusies:

- Niet meer dan 20 a 30 variabelen op een beeldschermplaatje;

- Maximaal 1000 karakterstegelijk.presenteren•..

5.4.4. Ret tijdsaspect

Ten aanzien van het tijdsaspect moet de volgende onderverdeling gemaakt

worden (84):

a. tijd, gedurende welke gegevens gepresenteerd worden;

b. responsietijd van·het systeem;

c. tijdinterval waarmee de gegevens in het systeem (data-base) bijge

werkt worden;

d. tijd waarbinnen het systeem zich aanpast -aan nieuwe taken of verande

rende omgevingscondities (bv. verstoringen of aansluiting van andere

VDU's).
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Over a. en b. is in dit kader het meeste te zeggen. C. en d. zijn vooral

computertechnisch van belang, ook en met name in de MRK-situatie. Daar

men een proces bewaakt dat elk moment aan storingen onderhevig is, moet

de VDU on-line met ~e computer verbonden zijn, zodanig dat veranderde

gegevens direkt na hun verandering op het beeldscherm gepresenteerd

kunnen worden. Er mag voor wat betreft de momentane procesinformatie geen

enkele vertraging in de updating van informatie optreden.

Ook het al of niet ingeschakeld zijn van andere VoU's mag geen invloed

·hebben op de dynamiek in de informatiepresentatie op de reeds werkende

VDU's. ~

ad a. Parameters die een invloed hebben op de beel~wisselsnelheid zijn:

- de informatiedichtheid van het plaatje;

de taak van de operator (zoektaak of gegevensinvoertaak);

de mate van ervaring van de operator: bepalend voor met name de

selectiviteit van de informatie-opname;

- de aard van de informatie (wisselen belangrijke en minder belang

rijke stukken elkaar af?). Informatie van zeer verschillende aard

dient na elkaar te worden g~presenteerd, ofweI op verschillende

schermen (67);

- de beeldwisselsnelheid al of niet beinvloedbaar door de gebruiker

van de VDU. Bij de keuze tussen de "paced" (tempo wordt door de

computer bepaald) en de "self-paced" (tempo wordt door de ope

rator bepaald) gaat de voorkeur uit naar de laatste. Hierdoor kan

de informatieverwerkingssnelheid worden aangepast aan de (momen

tane) capaciteit van de operator (81).

Het aantal gemaakte fouten neemt bij zoektaken onder tijdsdruk toe,

tot weI 60%. Bovendien is gebleken dat ook een rol speelt, hoe

moeilijk de operator zijn zoektaak zelf ervaart. Naarmate de sub

jectieve moeilijkheidsgraad toeneemt, neemt de prestatie af (77).

De meest algemene richtlijn die men ten aanzien van·de beeldwissel

snelheid en -volgorde stelt, is: laat de iriformatieverschaffing

gelijke tred houden met de door de operator te verrichten hande

lingen. Dit geldt met name wanneer het gaat om complexere vormen

van operator-VDU-interactie (83).

ad b. Wachttijden die een proces de mens oplegt, mogen niet erg lang

worden ten opzichte van de menselijke responstijd (85). Van belang
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hierbij is het dynamische, kleine gedeelte van het menselijk geheugen

dat bekend staat_a-ls "korte termijn geheugen" (STM). Roe langer een

gegeven in het STM moet wachten, des te groter is de kans op vergeten

of op fouten (86). -Afleiding van de aandacht voor de taken kan dit

vergeten in de hand werken. Een gevolg is een gevoel van onzekerheid

en onbehagen bij de operator.

Om een goede communicatie tussen vDU en operator te bewerkstelligen,

zou de antwoordti;d bi; standaardvragen (opvragen van meetwaarden) niet

meer dan 2 seconden moeten bedragen (86). Vier seconden is, bij sterke

betrokkenheid van de operatorf voor wat gebruik van het STM aangaat,

een maximum (87). Ret uitvoeren van een specifiek programma dient bij

voorkeur binnen 15 seconden plaats te vinden (88).~ Wanneer'de respons

tijd langer wordt dan 1 minuut, wordt het proces van beslissen en proble~

solving van de operator afgebroken (89).

Bet meest funest is de situatie als de door de computer opgelegde wacht

tijden varieren, zodat men er geen idee van heeft wanneer het computer

antwoord komt (85).

Een ander aspect van responstijden is de reactie op toetsaanslagen.

Een visuele melding van een toetsaanslag moet binnen 0,2 seconden ver

schijnen. Bij geroutineerde keyboard-gebruikers is 0,1 sec. het maximum,

daar bij langere tijdintervallen oog en vingers uit fase raken (88).

Rustige (90) betrekt ook hetcomputersysteem bij dit aspect. Volgens

hem mag het niet voorkomen dat de acceptatie van ingetypte data (bv.

door overbelasting van het systeem) "achter op raakt bij het tempo van

intypen.

Ook moet de VDU (+ computer) snel reageren bij het optreden van een fouta

Bet kan voor een operator vervelend zijn midden in zijn gedachtenconcen

tratie onderbroken te worden door een foutmelding. Wacht daarom met de

melding tot een geschikt moment, doch niet langer dan 4 seconden (87,

88).

De fautmelding wordt bij voorkeur slechts visueel gepresenteerd, audi

tieve signalen (belletjes, piepjes) storen ook andere VDU-operators en

zijn dus minder goed bruikbaar. Bij typefouten kan ook direkt na de

foutieve aanslag het toetsenbord worden geblokkeerd, als teken dat een

fout werd gemaakt.
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Conclusies:

- Beeldwisselsnelheid moet door de operator beinvloedbaar zijn;

- De info~atiever~chaffing moet gelijke tred houden met de door de

operator te verrichten handelingen;

- Antwoordtijd bij standaardvragen maximaa12 seconden, uitvoeren

van specifieke programma's binnen de 15 seconden;

- Respons op toetsaanslagen binnen 0,1 seconde.
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