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BASISERGONOMIE 

Dr.Ir. F.L. van Nes 

Instituut voor Perceptie Onderzoek 
Postbus 513, 5600MB Eindhoven 

Basic ergonomics. Research into human capacities and limitations when using all types of apparatus made 

by man provides the data that form the basis of ergonomics. Anthropometry, physiology, psychology and 

linguistics are among the sciences that can be used for such research. Examples are given of how these 

sciences are applied in ergonomics, in the design of roadside emergency telephones and the design of seg

mented numeral displays, and in assessing the relative ease of using analogue versus digital w~tches. 

De basis van de ergonomie wordt gevormd door de resulta

ten van onderzoek naar de menselijke mogelijkheden en 

beperkingen in relatie tot door die mens.vervaardigde 

apparatuur. Bij dit onderzoek kan gebruik worden ge

maakt van kennis en methoden uit een aantal wetenschap

pen, zoals de anthropometrie, fysiologie, experimentele 

psychologie en taalkunde. Dikwijls is echter geen kennis 

beschikbaar die van toepassing is op het aebruik van de 

betreffende apparatuur; dan moet de ergonoom zulk an

thropometrisch of psychologisch onderzoek zelf uitvoeren. 

Fig. 1: Omtrekken van de schaduwen van een kleine vrouw 

(1,46 m), een lange man (2,05 m) en mensen met 

lengtes daar tussenin, bij het spreken in een 

gesimuleerde praatpaalmicrofoon. 

Anthr0pometrisch onderzoek .is in het Instituut voor Per

ceptie Onderzoek bijv. gedaan in de ontwerpfase van de 

praatpalen, die nu langs alle Nederlandse autowegen zijn 

opgesteld. In verband met het veronderstelde vandalisme 

van weggebruikers of anderen mochten geen telefoonhoorns 

of dergelijke, via kabels met de praatpaal verbonden on

derdelen worden gebruikt. Dit-betekende een vaste montage 

van microfoon en luidsprekers, die echter toch door alle. 

automobilisten, van zeer klein tot zeer lang, moesten 

kunnen worden gebruikt - ook bij ve·el verkeerslawaaL Om 

dit te kunnen realiseren is een microfoonhoogte gekozen 

van 1,43 m, d.w.z. nog bereikbaar voor zeer kleine men

sen; lange weggebruikers ~oeten zich dan voorover buigen 

om op voldoend korte afstand tot de microfoon te kunnen 

komen. Het bleek mogelijk te zijn op een even eenvoudige 

als doeltreffende wijze na te gaan hoe mensen van ver

schillende lengte de microfoon naderden, door verschei

dene posities van hun schaduw in een evenwijdige licht

bundel vast te leggen op een vel transparant papier. In 

figuur I is het resultaat van deze techniek te zien. Aan 

de diverse posities van oren, schouders en hoofd konden 

vervolgens de binnencontouren van de praatpaal en de 

plaats van de luidsprekers worden ontleend (~ie ook 

Bleileven, 1969). 

Fysiologisch onderzoek, zoals naar hartslagfrequen

ties en zuurstofverbruik, komt vooral voor in de zg. pro

ductie-ergonomie, dat is die tak van de ergonomie waarin 

getracht wordt het werken met machines in fabrieken in 

ergonomisch opzicht te optimaliseren. Maar ook bij de be

palins van vorm, afmeting en afwerking van, bijvoorbeel~, 

draaiknoppen spelen fysiologische criteria een rol: kan 

het benodigde draaimoment zonder grote spierinspanning 

en zonder dat een pijn&ensatie wordt veroorzaakt door 

scherpe knopranden, worden geleverd door alle potentiële 

gebruikers? 

Dat ook de taalkunde (in ruime zin) een belangrijke 

bijdrage kan leveren tot een gemakkelijke gebruikswijze 

blijkt recentelijk vooral bij apparatuur met spraak als 

input- en/of output medium. Veel la~ger is al bekend dat 
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onduidelijke gebruiksaanwijzingen, gedrukt of aange

bracht op datgene wat gebruikt moet worden, aanleiding 

kunnen geven tot komische of ernstige misverstanden 

(Chapanis, 1965). 

Psychologisch onderzoek kan uitsluitsel geven over 

hetgeen zich afspeelt wanneer iemand een meetinstrument 

· waarneemt en de waargenomen waarde onthoudt of verder 

verwerkt. Bij het consulteren van een tijdmeetinstru

ment zoals een horloge, bijv. om te zien of er nog vol

doende tijd is om koffie te drinken vóór een bepaalde 

trein vertrekt, gaat bet vaak om een verscbilbepaling. 

Het gemak nu waarmee een dergelijk verschil bepaald kan 

worden hangt af van bet type tijdaanduiding: analoog 

of digitaal. Zo blijkt bet versebil tussen twee digitaal 

gerepresenteerde tijden 2 maal zo snel en met een aan

zienlijk kleinere kans op fouten te kunnen worden . be

paald als het verschil tussen twee analoog gerepresen

teerde tijden, of tussen êên analoog en één digitaal 

weergegeven tijd (Van Nes, 1972). 

Bij meetinstrumenten met een digitale weergave 

van de gemeten grootbeden is bet uiteraard van belang 

de betreffende cijferconfiguraties z6 uit te voeren 

dat er een minimale kans op foutieve waarneming is -

ook onder moeilijke kijkcondities. Voor de nu alom ge

Bruikte zeven-segment cijfers is de kans op waarnemings

fouten waarschijnlijk iets groter dan voor conventione

le cijfers, doordat de verschillende segmentcijfers 

meer op elkaar lijken: bet is dus de moeite waard seg

mentconfiguraties te ontwerpen die tot een minimale 

cijferverwarring leiden. Overigens moeten de resulte

rende cijfers bovendien acceptabel zijn in termen van 

gelijkenis met de cijfervormen waarmee mensen vertrouwd 

zijn. 

In een onderzoek bleek dat er verband is tussen de kans 

dat een zeven-segment cijfer wordt verward met een ander 

cijfer en het aantal segmenten waarin he't aangeboden en 

het in plaats daarvan waargenomen cijfer verschillen 

(Bouma en Van Nes, 1978). Op grond van de experimentele 

gegevens is het mogelijk om onderscheid te maken tussen 

segmenten die meer en die minder belangrijk zijn voor 

een correcte waarneming. In figuur 2, een voorstel voor 

verbeterde cijferconfiguraties, zijn de belangrijke seg

menten wat breder en/of langer uitgevoerd dan de andere 

segmenten. 

Er is bij meetinstrumenten, naast 

- het waarnemen van de gemeten waarde, 

over het algemeen bovendien sprake van 

- het maken van een of andere verbinding tussen meetob

ject en -instrument, en 

het instellen van een aantal regelorganen op het in

strument. 

Bij het ontwikkelen van een nieuw meetinstrument kan 

de ergonomie in principe een bijdrage leveren tot alle 

drie bovenstaande gebieden. Deze bijdrage tot het ver

hogen van de bedienbaarbeid en dus bruikbaarheid, van 

het meetinstrument of enig ande~ apparaat, kan zelfs 

groot zijn - mits de ergonoom al in de ontwerpfase van 

een apparaat de gelegenheid krijgt zijn specifieke ex

pertise in te brengen. 
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Fig. 2: Voorstel voor verbeterde zeven-segment cijferconfiguraties. 
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Voordracht gehouden op 26 september 1979 in het .RAI-ge

bouw te Amsterdam, tijdens een gemeenschappelijke verga

dering van het NERG (nr. 281) en de Benelux Sectie IEEE. 


