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Resume

Der redegores for en rakke empiriske studier, hvori bilforeres

kognitive belastning blev målt ved deres reaktionstid på reg-

neopgaver, der prasenteredes auditivt under korsel i forskellige

trafikomgivelser samt under forskellige opgavebetingelser i en

koresimulator.

Resultaterne af feltstudierne viste, at den anvendte målemetode

var sensitiv for variation i bilforernes kognitive belastning

forårsaget af variationen i korselsomgivelserne. Bilforernes

gennemsnitshastighed var lavere og deres regnetider var gennem

snitligt längere på bygennemfartsstrakninger og under fremkorsel

mod landevejskryds end ved korsel på de tilgransende landevejs-

strakninger.

En analyse af tilgangeligt ulykkesmateriale for et antal bygen-

nemfartsstrakninger viste, at i de ICO-meters intervaller af by

gennemfartsstrakningerne, hvor den kognitive belastning var hoj,

var der rapporteret flere ulykker end i de lOO-meters interval-

ler, hvor den kognitive belastning var lav. Der fandtes ingen

tilsvarende sammenhang mellem antallet af ulykker på bygennem-

fartsstrakninger og hoj versus lav korselshastighed.

Forholdet mellem kognitiv belastning, hastighed og prästation

blev belyst yderligere i laboratoriestudier af forsogspersoners

prastation under simuleret bilkorsel med forskellige typer af

visuelle stimuli og under forskellige träningsbetingelser. Som

helhed syntes resultatet af disse studier at vise, at de anvend-

te typer af stimuli (farver eller navne) havde mindre betydning

for forsogspersonernes prastation end de anvendte traningsbetin

gelser. Når der anvendtes varieret träning påvirkede antallet af

forskellige stimuli forsogspersonernes prastation generelt i.e

hastigheden, prastationen på de visuelle opgaver og regnetider

ne. Resultatmonsteret var mindre entydigt når der anvendtes kon-

sistent träning; variation i farveforskellen mellem målfarve og

distraktorfarve påvirkede slet ikke forsogspersonernes prästa-



tion, medens variation i antallet af samtidigt prasenterede sti-

muli påvirkede både forszgspersonernes hastighed og deres pra-

station på opgaverne, men ikke deres regnetider.

Resultaterne af undersogelserne diskuteres i lyset af kapaci

tetsmodeller for menneskelig informationsbehandling. Det synes

at fremgå af de opnåede resultater, at vejtrafik ikke medforer

tilstrakkeligt konsistente träningsbetingelser til, at automa-

tisk informationsbehandling kan udvikles helt, men at korsel i

virkelig trafik i almindelighed kraver central kapacitet. Det

resultatmonster, der fremkom i simulatorstudierne er i over-

ensstemmelse med denne tolkning.



Summary

The dissertation presents results of a number of empirical stu-

dies in which the cognitive load of car drivers was measured by

their reaction times to a calculation task presented over head-

phones while they were driving in different traffic environments

and under different task conditions in a driving simulator.

The results of the field studies suggested that the applied me-

thod was sensitive to the variation in the drivers cognitive

load arising from variations in the driving environment. Mean

driving speed was lower and mean calculation times were longer

within the borderlines of village areas and when approaching

rural junctions than on the adjacent highway sections of the

driving routes.

Analysis of accessible accident files for a number of the vil-

lage areas showed that 100-metres intervals with high cognitive

load were associated with a higher number of registered acci

dents than were lOO-metres intervals with a low cognitive load.

No such relationship was found between high versus low driving

speed and the number of reported accidents.

The relationship between cognitive load, driving speed and task

performance was further investigated in laboratory studies of

subjects performance under simulated driving with different

types of visually presented stimuli (color vs. names) and dif-

ferent practice conditions (varied vs. consistent practice).

Taken as a whole the pattern of results suggested that variation

in the type of the visual stimuli (colors vs. names) had less

effect on performance than had variation in the practice con-

ditions (varied vs. consistent). In varied mapping conditions

the number of visual stimuli influenced all aspects of the sub-

jects' performance (driving speed, task performance and calcula-

tion time). The results from consistent-mapping conditions were

less clearcut: The number of visual stimuli appeared to affect

driving speed and performance on the visual tasks without af-

fecting cognitive load as measured by the subjects calculation



times.

The results are discussed in the light of capacity theories of

human information processing. It is suggested that real traffic

do not provide sufficiently consistent practice conditions for

automatic processing to develop fully. This assumption is con-

sistent with the pattern of results obtained in the simulator

studies.
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0. FORORD

Nervarende afhandling er en sammenfattende redegorelse for en

rakke eksperimentelle undersogelser af bilforeres kognitive be-

lastning under korsel i virkelig trafik og under simuleret kor-

sel. Afhandlingen refererer disse undersogelser og ekspliciterer

deres baggrund i nyere grundforskningsbaserede modeller af

menneskelig opmarksomhedsselektion.

Feltundersogelserne blev gennemfort på Rådet for Trafiksikker

hedsforskning (RfT) i Danmark, med stotte fra Vejdatalaborato

riet (VDL) og Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforan-

staltninger (SSV). Bearbejdningen af feltresultaterne og plan-

lagningen af simulatorundersogelserne udfortes delvist i min

kandidatstipendieperiode ved Psykologisk Laboratorium på Koben-

havns Universitet.

Simulatorundersogelserne gennemfortes på Våg och Trafikinsti

tuttet (VTI) i Sverige, med stotte fra Transportforskningsbered

ningen (TFB). TFB stottede også udarbejdelsen af denne sammen-

fattende redegzrelse.

Jeg skylder de ovenfor navnte institutioner og en lang rakke

enkeltpersoner tak for deres bidrag til gennemforelsen af dette

arbejde. En s&rlig tak skylder jeg min vejleder i kandidatsti

pendieperioden, lektor dr. phil. Claus Bundesen på Psykologisk

Laboratorium i Kobenhavn.

Lisbeth Harms, VTI d. 27.02.1991.





1. BILKQRSEL SOM OPERATQRAKTIVITET

Der er en slående lighed mellem en bilforers aktivitet i trafik-

ken og operatorens i et moderne industrianlag. I begge tilfalde

er mennesket en uerstattelig delkomponent, hvis funktion er at

overvåge, regulere og kontrollere procesforlobet. Aktivitetens

udfzrelse er, indtil videre, baseret på menneskelig kognition,

og systemets effektivitet er derfor betinget af, at det er til-

passet menneskers kognitive kapaciteter og begransninger.

Kognitiv ergonomi er den almindelige betegnelse for den del af

arbejdsvidenskaben, der vedrzrer udformning af brugergransefla-

der i systemer og produktionsanlag, der baseres på menneskelig

kontrol og dermed menneskelig kognition. Kognition anvendes her

som en samlebetegnelse for menneskelig informationsbehandling og

omfatter da sansning, perception, tankning, forestillingsvirk-

somhed og beslutningsprocesser. Som almen arbejdsvidenskab for-

udsatter den kognitive ergonomi både analyse af en arbejdsopga-

ves krav til operatören og analyse af de typer af menneskelig

kognition, aktiviteten involverer. For helhedsorienterede ana-

lyser af samspillet mellem menneske og system er det ofte for-

målstjenligt at beskrive arbejdsopgavens reguleringskrav og den

menneskelige kontrolaktivitet i kompatible termer.

1.1. Forholdet mellem korselsopgavens reguleringskrav og bil-

forerens kontroludovelse
 

En gangs systematisering af korselsopgaven baseres på en hierar

kisk ordning af korselsopgavens delkomponenter. Begrebsrammen

angiver tre reguleringsniveauer: det strategiske, det taktiske

og det operationelle (Allen et al., 1971, Blaauw, 1984 og Godt-

help, 1984). Korelsopgavens strategiske reguleringsniveau beteg-
 

ner aktivitetens overordnede mål, såsom valg af transportmiddel

og planlagning af rejsemål og rejserute. Det operationelle ni
 

veau betegner selve styringsaktiviteten, medens det taktiske

niveau refererer til den fleksible tilpasning af korselsaktivi-

teten til omgivelsernes temporale og spatiale variation.



Det taktiske reguleringsniveau forbinder derved det strategiske

og det operationelle. En helt tilsvarende systematik ses anvendt

i nyere arbejds og ingeniorpsykologi (Hacker, 1973, Rasmussen,

1974 og Volpert, 1980). Begrebsrammen vedrorer menneskelig kon-

troludovelse og angiver ligeledes tre reguleringsniveauer. Jens

Rasmussen (Rasmussen, 1983) anvender betegnelserne vidensbase

ret, regelbaseret og fardighedsbaseret adfard for meningsfuldt

at separere operatoraktivitetens kognitive reguleringsniveauer.

Termerne vidensbaseret og regelbaseret adfard betegner begrebs-
 

styrede forarbejdningsprocesser, der antages at kontrolleres

bevidst og at kreve kognitiv kapacitet (Lindsay og Norman,

1977). F&rdighedsbaseret adfard baseres derimod på datastyrede
 

processer, der ikke er underkastet bevidst kontrol under udfo-

relsen, men er resultat af en umiddelbar kobling mellem en given

stimuluskonfiguration og en given aktivitet.

Som det ses, stemmer de to begrebsrammer overens, i princippet

modsvares hvert af opgavens reguleringsniveauer af et kognitivt

niveau for operatorens kontroludovelse. Det er da narliggende at

associere det strategiske niveau med vidensbaseret adfard, det
 

taktiske niveau med regelbaseret adfard og det operationelle ni-
 

veau med fardighedsbaseret adfard. Begrebsrammerne refererer dog
 

til forskellige typer af kontrol og bor derfor betragtes som

uafhangige klassifikationer. Analysen af korselsopgaven specifi-

cerer de kontrolfunktioner, der er nodvendige for at styre et

koretoj mod et mål, medens analyse af bilforerens kontroludovel-

se implicerer analyse af menneskelig kognition. En uafhengig

klassifikation af disse forskellige typer af kontrol vil vise,

at operatorens og opgavens kontrolniveauer kan kombineres helt

frit og vil placere de ovenfor navnte koblinger som special

tilfalde (Figur 1).

Ifolge klassifikationsskemaet kan aktiviteter, der klassificeres

som korselsopgavens strategiske del, udfores både som vidensba

seret , som regelbaseret og som f&rdighedsbaseret adfärd. Anta-

gelsen finder stotte i bilforeres fanomenologiske rapporter.



En bilforer har f.eks. beskrevet den velkendte oplevelse, at man

er i stand til at kare vejen hjem fra arbejde helt automatisk

i.e. uden bevidst kontrol af forholdet mellem korselsruten og

korslens mål. Den pågaldende bilforer korte, efter at vare flyt

tet til en ny bolig, gentagne gange til den tidligere, när han

skulle hjem fra arbejde. Forst når han holdt foran huset, indså

han at han ikke boede der l&ngere. En analyse af såkaldt menne-

skelige fejl i trafikken peger på, at forskydninger mellem

niveauet for bilforerens kontroludovelse og niveauet for kor-

selsopgavens kontrolkrav også kan vare en vigtig årsag til

menneskelige fejlhandlinger i trafikken (Hale og Stoop, 1989).

 

  

  

 

  

  

 

Level of Operator s cognitive control

task control Knowledge-based Rule-based Skill-based

Strategical Experienced
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Figur 1.: Krydsklassifikation af korselsopgavens kontrolniveauer
og niveauet for bilfzrerens kognitive kontrol (efter Petterson,
1990). På figurens diagonal ses, markeret med gråt, de tilfalde
hvor operatörens og opgavens reguleringsniveauer stemmer over-
ens. Den mulige betydning af korselserfaring er illustereret ved
at forskyde rutinerede bilforeres kontrolaktivitet til skemaets
ovre hojre del og urutinerede bilforeres kontroaktivitet til
skemaets nedre venstre del.



Bilforeres kontrolstrategi varierer antagelig med deres korsels

erfaring. Traning i en aktivitet medfzrer som regel effektivere

informationsbehandling, og kan også lede til at forarbejdnings

processer automatiseres i.e. udfores uden bevidst kontrol og

tilsyneladende uden at belaste det kognitive system.

Eftersom urutinerede bilforeres kontrolstrategi hovedsagelig

baseres på begrebsstyrede processer, der kraver kognitiv kapa

citet, kan der argumenteres for, at korselsopgavens informa-

tionsbehandlingskrav let vil kunne overbelaste deres kognitive

system. Korselserfaring vil antagelig medfore, at bilfareres

kognitive kontrol som vist i figur 1, forskydes til klassifika

tionsskemaets overste hojre del, svarende til at informations-

processen automatiseres. Begranset kognitiv kapacitet skulle

derfor vare et mindre problem for rutinerede end for urutinerede

bilforere.



2. DET KOGNITIVE SYSTEMS BEGRENSNINGER

Betegnelserne kapacitet, opmarksomhed eller resource bruges ofte

helt synomymt for at henvise til begransninger i det menneskeli-

ge informationsbehandlingssystem (Wickens, 1984a). Begranset

kapacitet kan observeres, når opmarksomheden deles mellem flere

stimuli, informationskilder eller opgaver samtidigt. Informati

onsprocessen forlober i tid og tidsforbruget er ofte proportio-

nalt med antallet af stimuli eller opgaver, der skal behandles.

Også evnen til at fokusere opmarksomheden om en enkelt informa-

tionskilde, i.e. effektivt udelukke irrelevante stimuli fra be-

handling, har vist sig mangelfuld. Menneskers mangelfulde evne

til at fokusere opmårksomheden viser, at den bevidste kontrol af

selektionsprocessen er begranset. De to forskellige typer af

begransninger i det kognitive system, begränset kontrol og

begranset kapacitet, associeres almindeligvis med to helt

forskellige forarbejdningsstrategier.

2.1. Automatisk og kontrolleret forarbejdning

Automatisk og kontrolleret informationsbehandling anses for at

vare kvalitativt forskellige forarbejdningsstrategier (Schneider

Dumais & Schiffrin, 1984 og Fisk, Ackerman & Schneider, 1987).

Automatisk forarbejdning er almindeligvis en meget hurtigere
 

forarbejdningstype end kontrolleret forarbejdning.

Kriteriet for at afgore, om en forarbejdningsproces er auto

matisk, er dog ikke processens hastighed, men derimod at

processen ikke viser tegn på kapacitetsbegränsning, dens tids-

forbrug varierer ikke systematisk med antallet af samtidigt

präsenterede stimuli eller opgaver (Heuer, 1988). Automatisk

forarbejdning synes at medfore, at flere forarbejdningsprocesser

kan forlobe samtidigt, uhindret eller parallelt. Kontrolleret

forarbejdning er derimod en strengt kapacitetsbegranset og
 



antagelig seriel proces. Den bevidste kontrol medforer, at

processen er fleksibel, men tidskravende og sensitiv for vari-

ation i en opgaves kompleksitet.

Automatisk forarbejdning er pr. definition en databegrenset pro

ces, hvis effektivitet primart afhanger af kvaliteten af de

stimuli der skal behandles. Kontrolleret forarbejdning er der-

imod en resourcebegranset proces, hvis effektivitet afhanger af

operatzrens investering af kognitive resourcer i processen (Nor-

man og Bobrow, 1975). Distinktionen kan synes triviel, men den

er af stor praktisk betydning. Korsel i trafik under reducerede

synsbetingelser er et eksempel på en databegranset proces. Kor

sel i komplekse trafikomgivelser under iovrigt optimale synsbe-

tingelser eksemplificerer derimod en resourcebegranset proces.

Begge typer af begransninger vil påvirke en bilforers udforelse

af korselsopgaven, men det siger sig selv, at bilforeren ikke

kan overvinde databegransninger ved at investere flere resourcer

i forarbejdningen. Prastationen vil variere med synsbetingelser

ne. Hammes prastationen imidlertid af begransninger i bilforer

ens kognitive kapacitet vil hverken tilforsel af flere data

eller generelle forbedringer af de sensoriske betingelser re

sultere i forbedret udforelse af opgaven. I praksis vil menne-

skelige resourcebegransninger ofte kunne afhjalpes ved at for-

bedre betingelserne for opmarksomhedsselektionen.

2.1.1. Opmarksomhedsselektion baseret på automatisk sensorisk

behandling

Som en automatisk forarbejdningsproces regnes den tidlige sen

soriske registrering af et stimulusfelts fysiske egenskaber

(Neisser, 1967 og Broadbent, 1958). Den perceptuelle struktu-

rering af et stimulusfelt i enheder eller perceptuelle gestalter

(Köhler, 1947) har vist sig at påvirke analyseprocessen i de

efterfolgende forarbejdningsstadier. Undersogelser af gestalt

segregeringens betydning for forsogspersoners selektionsproces-



ser har vist, at gestaltdannelse baseret på farveforskel kunne

lede til, at opmarksomheden lettere kunne fokuseres på relevante

stimuli under bortseen fra stojstimuli (Harms og Bundesen,

1983). Effekten tolkedes som strategisk, idet hverken farve

eller farveforskel i sig selv indeholdt information om, hvilket

element der var relevant, eller i hvilken farvegruppe det rele-

vante element fandtes.

Samme type af gestaltsegregering viste sig at kunne påvirke

egentlige sogeprocessers effektivitet. Sogning efter et element

i en bestemt farve mellem elementer i andre farver var mere

effektiv når elementerne var farvegrupperede, end når farve-

forskelle ikke dannede farvegrupper. Antagelig medforte den

perceptuelle gruppering, at sogestrategien kunne baseres på

farvegrupper i stedet for på testning af enkeltelementer

(Bundesen og Pedersen 1983, se også Bundesen 1990 og Zohany og

Hochstein, 1989)

Som helhed viste forszgene, at den tidlige perceptuelle behand-

ling af et stimulusfelt, der antages at vare en obligatorisk og

helt resourcefri forarbejdningsproces (Bundesen, 1986), kan på

virke forsogspersoners opmarksomhedsallokeringsstrategi, så at

proceskontrollen forbedres for opgaver, der kraver opmarksom-

hedsfokusering, og kapacitetsbegransninger bliver mindre udtalte

i tilfalde hvor opmarksomheden skal deles mellem flere stimuli.

Den sensoriske behandling af et stimulusfelt kan dog undertiden

gore krav på kognitiv kapacitet.

Når et synsindtryk f.eks. fremtrader stärkt degraderet, og data

begransninger derfor medforer at den sensoriske analyse ikke

umiddelbart leder til identifikation af synsindtrykket, vil ana-

lyseprocessen i visse tilfalde kunne gennemfores ved at basere

den perceptuelle bedzmmelse på begrebs eller forestillingsbase-

rede analyseprocesser (se Kahneman og Treisman, 1984).



10

2.1.2. Automatisk opmarksomhedsselektion som träningseffekt

En tidlig og beromt undersogelse af Stroop (Stroop, 1935) viste,

at forsogspersoner var längere tid om at benavne farven på et

skrevet ord, när ordets betydningsindhold var navnet på en anden

farve. Stroop effekten kan tolkes som parallel forarbejdning af
 

ordets semantiske indhold og skriftens farve. De reaktionstids-

forlangelser, der fandtes, når ordet betegnede en anden farve

end skriftens, skyldtes antagelig interferens i et sent stadium

af forarbejdningsprocessen, nemlig i selve reaktionsstadiet.

Stroop-effekten synes at vise, at automatisk forarbejdning ud-

vikles gennem träning. Stroop-effekten forudsatter at forsogs

personen kan lese. Den synes at demonstrere at l&seprocessen hos

den rutinerede laser forlober automatisk, parallelt med

farveidentifikationsprocessen, så at analyseprocessen resulterer

i forskellige indbyrdes konkurrerende svaralternativer: det

skevne farvenavn og navnet på skriftens farve. Shiffrin og

Schneider (Schneider og Shiffrin, 1977 og Shiffrin og Schneider,

1977) gennemfzrte en omfattende eksperimentserie for at

undersoge effekten af forskellige traningsbetingelser på for-

sogspersoners informationsbehandlingsstrategi. Disse forsog gen-

nemfortes med ensartede stimuli og effekten af varierende sen

soriske betingelser var derfor helt elimineret. Shiffrin og

Schneider anvendte to typer af traningsbetingelser, konsistent
 

träning og varieret träning. Under begge betingelser präsente-
 

redes forsogspersoner for stimuluskonfigurationer, der indeholdt

både målelementer og et varierende antal stojelementer. Ved 592:

sistent träning var målelementerne de samme i alle delforsog, og

forsogspersonerne skulle reagere på samme måde, når et målele-

ment prasenteredes. Ved varieret träning varieredes (blandedes)
 

målelementer og stojelementer mellem delforsog, så at elementer

der anvendtes som målelementer i visse delforsog, anvendtes som

stojelementer i andre delforsog og vice versa.
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Begge traningstyper resulterede i tydelige traningseffekter, men

effektivitetsgevinsten var storst for konsistent tranede opga-

ver. Den afgzrende forskel mellem traningsbetingelserne var dog,

at konsistent träning medforte, at forsogspersonernes prestation

blev uafhangig af det antal elementer, der var involveret i op-

gaven. Efter varieret träning derimod afhang forsogspersonernes

prestation stadig af antallet af elementer, der var involveret i

opgaven. På basis af disse resultater konkluderede Shiffrin og

Schneider, at automatisk og kontrolleret forarbejdning er kvali-

tativt forskellige forarbejdningsstrategier. Kontrolleret forar-

bejdning er med Shiffrin og Schneider egne termer: "a temporary

sequence of nodes activated under control of and through atten-

tion by, the subject", medens automatisk forarbejdning karakte-
 

riseredes som: "the automatic activation of a sequence of nodes

by a certain stimulus configuration". I den samme forsogsserie

vistes det, at automatisk forarbejdning var vanskeligt modifi-

cerbar. Af-indlaring ("unlearning") af automatisk forarbejdning

af stimuli, der tidligere var blevet konsistent tranet, kravede

stort set lige så mange delforsog, som den oprindelige indlaring

havde kravet. Forst derefter var forsogspersonernes prestation

på det samme niveau, som den havde varet ved eksperimentseriens
  

begyndelse.
 

2.2. Generel kognitiv kapacitet eller multiple resourcer

Ifolge de ovenfor beskrevne og en lang rakke andre forsknings-

resultater er antagelsen om begranset informationsbehandlings

kapacitet knyttet til kontrolleret forarbejdning, medens autom-

atisk forarbejdning synes at begranse individets kontrol af

selektionsprocessen. Det kan diskuteres om automatisk forarbejd-

ning viser ringe eller slet ingen kapacitetsbegransning

(Broadbent, 1982, Kahneman og Treisman, 1984, og Wickens 1984).

Bevidst styring af resourceallokeringen er afgorende for, at

selektionen kan kontrolleres, når opmarksomheden skal deles, men
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den bevidste styring synes at begranse informationsbehandlingens

omfang. Ifolge en generel kapacitetsmodel (Kahneman, 1973) kan
 

opmarksomhedskapacitet allokeres frit mellem forskellige typer

af opgaver uafhangigt af den analyse, der skal udfores (se figur

2).

 

  
RESOURCES CONSUMED

(WORKLOAD)

AVAILABLE RESOURCES

(RESIDUAL ATTENTION)

  
   
  
  

TASK A TASK 8

Figur Z.: En simpel illustration af en generel kapacitetsmodel
(efter Wickens, 1987). Modellen viser at kapacitet deles mellem
to forskellige opgaver, opgave A og opgave B.

Ifolge en generel kapacitetsmodel vil flere stimuli eller infor

mationsbehandlingsopgaver, der konkurrerer om kapacitet, blive

behandlet mindre effektivt i kombination, end när de behandles

enkeltvis. Modellen er neutral med hensyn til, hvordan opmark

somhed allokeres, det kan V&re serielt til en opgave ad gangen

eller parallelt til alle opgaver på en gang, men da med mindre

behandlingsintensitet per tidsenhed. Nettoeffekten er den samme,

jo flere opgaver der skal behandles jo längere tid vil processen

tage, eller jo flere opgaver der skal behandles i et begranset
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tidsinterval, jo mere ufuldstandigt vil resultatet af analysen

vare. I princippet giver modellen mulighed for at foretage empi-

riske målinger af informationsprocessens kapacitetskrav. Ved at

kombinere opgaver eller ved at age en opgaves svarhedsgrad suc

cessivt, vil kvantitative variationer i forarbejdningens effek

tivitet kunne observeres og relateres til den inducerede vari-

ation i opgaven eller opgaverne.

Det er dog kendt, at kapacitetsbegransninger er mindre udtalte

for stimuli der prmsenteres sammen, men som behandles af for-

skellige sansemodaliteter. I visse tilfalde kan sensorisk for

skellige stimuli behandles nasten lige så effektivt i kombina-

tion som alene (se Broadbent 1982). Dette kan skyldes de tempo-

rare lagringssystemer, der er knyttet til sansemodaliterne (Bad-

deley, 1976). Kapacitetsbegransning synes forst at gore sig gal

dende ved omkodning af stimuli fra et sensorisk lager til en

anden reprasentationsform, med andre ord, ved transformationen

af specifikke stimuli til generel information (Broadbent, 1982).

Et kendt forsog af Brooks viste, at noget tilsvarende gor sig

galdende i infonmationsbehandlingens senere stadier (Brooks,

1968). Forsogspersoner blev prasenteret for to forskellige typer

af visuelle opgaver, den ene opgave baseredes på verbal analyse
 

den anden opgave baseredes på spatial analyse. De to opgaver
 

kombineredes med forskellige typer af svar, der skulle afgives

under selve analysen. Enten kravedes verbale svar eller svar ved

udpegning af et rigtigt svars position på en svarliste. Forsoget

viste, at det var lettere at udpege svaret, når analysetypen var

verbal, end når den var spatial, og at det var lettere at give

verbale svar end at pege, når den stillede opgave baseredes på

spatial analyse end når den baseredes på verbal analyse. Brooks'

resultat stottes af forskningsresultater af lignende type (se

f.eks. Baddeley, 1976 og Wickens 1984). Sådanne resultater tyder

på, at ligesom det menneskelige sanseapparat omfatter flere
 

sansemodaliteter, vil forarbejdningsprocessen, afhangigt af
 

dennes art, udfores i forskellige principielt uafhangige kogni-

tive subsystemer.
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Påvisningen af, at verbal analyse interfererer mere med verbal

aktivitet end med spatial, og at spatial analyse interfererer

mere med spatial aktivitet end med verbal, synes at vise eksi-

stensen af to helt forskellige typer af kognitive subsystemer,

en type for verbal analyse og en for spatial. Forskellige typer

af forarbejdningsprocesser må da antages at kunne forlobe pa

rallelt i den udstrekning, de ikke gor krav på det samme kogni-

tive subsystem.

På baggrund af sådanne resultater kan den generelle kapacitets-

model problematiseres. Antagelig konstitueres kognitiv kapacitet

af en rakke specialiserede subsystemer og en multipel resource-

mgggl er antagelig en mere korrekt model af det kognitive system

(Kantowitz 1987, se også Wickens, 1984). Ifolge en multipel

resourcemodel kan opmarksomhedskapacitet ikke allokeres frit,

kapacitet er knyttet til en specifik type af analyse. Hvor

effektivt opmarksomheden kan deles mellem forskellige stimuli

eller opgaver afhanger derfor af, hvilke forarbejdningstyper

eller kognitive subsystemer forarbejdningsprocessen involverer.

Ifolge modellen kan selv kapacitetskrevende forarbejdnings

processer forlobe parallelt, när de ikke gor krav på den samme

type af behandlingskapacitet (Figur 3).

RESOURCES

JK. 

 

A B C

Figur 3.: En simpel illustration af en multipel resourcemodel
(efter Wickens, 1987). Modellen viser at opgaverne A og C be-
handles parallelt af forskellige subsystemer medens opgave B gor
krav på resourcer fra begge subsystemer.



15

Resourcebegrebets teoretiske status kan problematiseres. Det er

sjaldent empiriske underszgelser resulterer i rent additive pra-

stationsfunktioner, der skulle kunne bekrafte en generel kapaci-

tetsmodel. En multipel resourcemodel derimod kan i princippet

forklare alle empiriske prastationsfunktioner gennem at henvise

til, at de underliggende proceser var helt eller delvist auto

matiserede, eller at de udfzrtes i uafhangige kognitive subsy-

stemer (Navon, 1987).

Det er dog et persistent forskningsresultat, at selvom.opmark

somheden kan deles ret effektivt mellem flere opgaver samtidigt,

når disse separeres med hensyn til inputkanaler, stimuluskatego-

rier og outputkanaler, så findes der ingen resultater, der viser

Eerfekt deling af opmarksomheden (Broadbent, 1982). Deling af

opmarksomheden synes altid at påvirke forarbejdningens effekt-

ivitet, omend i varierende grad. Dette skyldes antagelig ge:

gränsninger i centrale dele af det kognitive system såsom hukomr
  

melsesfunktioner, omkodnings- og beslutningsprocesser (Wickens

1984).

2.3. Kerselsopgavens kapacitetskrav
 

Bilkarsel er, som de fleste operatzraktiviteter, en kompleks in-

formationsbehandlingsopgave, der antagelig involverer en rakke

mere eller mindre uafhangige kognitive subsystemer. Flere af de

analyseprocesser, der er involveret i kzrselsaktiviteten, kan

antagelig udfzres parallelt, enten fordi de baseres på forskel-

lige typer af analyse eller fordi processerne er blevet automa-

tiserede. Det er dog ikke ualmindeligt at se bilkzrsel anvendt

til at anskueliggzre begransningerne i det menneskelige informa-

tionssystems generelle kapacitet (se f.eks Kahneman 1973,

Shinar, 1975, Wickens, 1984). Alle har oplevet, at kzrselsopga-

vens infonmationsbehandlingskrav kan bestemme, i hvilken

udstrakning bilfzrere kan udfzre andre aktiviteter samtidigt.
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Afbrudt konversation med en passager og tab af meddelelser fra

bilradioen observeres ofte som en effekt af en korselsopgavens

voksende krav om opmarksomhed. Netop händelser af denne type

synes at vise, at korselsaktiviteten ikke blot baseres på re

sourcespecifikke forarbejdningstyper, men at korselsaktiviteten

ofte kraver central kapacitet.

Det er dog heller ikke usadvanligt at se korselsopgaven frem-
 

stillet som.gg fardighed, der vil automatiseres med tilstrak-
 

kelig korselserfaring (se f.eks Rasmussen, 1986, Summala 1988,

og Heuer, 1988). Rutinerede bilforere synes ofte at udfzre kor

selsaktiviteten uden synlig kapacitetsbegransning. Aktiviteten

forlober hurtigt og smidigt og ofte samtidigt med, at bilforeren

udfzrer en rakke alternative opgaver parallelt og tilsyneladende

upåvirket af korselsopgavens kognitive krav.

Med baggrund i Shiffrin og Schneiders studier kan det synes evi-

dent at koretojsbetjening kan automatiseres. Det er dog et både

teoretisk interessant og praktisk vigtigt sporgsmål, om vej-tra

fiksystemet indeholder tilstrakkeligt konsistente traningsbetin-

gelser til, at korsel i virkelig trafik kan automatiseres, eller

om almindeligt forekommende variationer i korselsomgivelserne

vil medfore målelig variation i bilfzrernes kognitive belast-
 

ning, selv når disse er rutinerede.

2.3.1. Måling af kognitiv belastning med sekundaropgavemetodik.

Udgår man fra en generel kapacitetsmodel, må det formodes, at jo
 

mere omfattende informationsbehandling en korselsopgave kräver,

jo längere tid vil forarbejdningsprocessen tage, hvis fejl skal

undgås. Ved eksperimentelt at inducere tidsdeling ("time shar

ing") mellem korselsopgaven og en sekundaropgave af konstant

svarhedsgrad, vil korselsopgavens informationsbehandlingskrav

påvirke den effektivitet, hvormed den sekundare opgave udfores.
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Hvis korselopgavens kapacitetskrav varierer systematisk med tra

fikomgivelserne, skulle bilforerens udforelse af sekundaropgaver

under korslen variere tilsvarende. Variation i den effektivitet,

hvormed sekundaropgaven behandles, vil da reflektere variationen

i korselsopgavens kapacitetskrav. Sekundaropgavemetoden skulle

dermed give mulighed for at måle den variation i bilforerens

kognitive belastning, der induceres af variation i trafikomgi-
  

velserne.

Med baggrund i en multipel resourcemodel vil denne fremgangsmåde
 

kunne problematiseres. Korselsopgaven vil ifolge denne model kun

hamme udforelsen af sekundäropgaven i det omfang, opgaverne gor

krav på det samme kognitive subsystem. Målt variation i udforel-

sen af sekundaropgaven vil da ikke nodvendigvis reflektere kor-

selsopgavens almene kapacitetskrav, men derimod i hvilken ud-

strakning opgaverne gor krav på den samme type kapacitet. Der

kan derfor argumenteres for, at variationen i udforelsen af se

kundaropgaven skyldes den specifikke kombination af opgaver

snarere end den generelle variation i korselsopgavens informati

onsbehandlingskrav. I praksis kan det ikke afgzres, om variation

i udforelsen af en sekundäropgave skyldes, at korselsopgave og

sekunderopgave deler et eller flere specielle kognitive subsys-

temer, så at dette påvirker processen snarere end korselsopga-

vens krav om central kapacitet. Det er dog et interessant

sporgsmål, om udforelsen af helt ensartede sekundaropgaver under

korsel påvirkes på en systematisk måde af korselsomgivelsernes

variation. For så vidt muligt at undgå, at den variation, der

eventuelt måles, skyldes opgavernes deling af en og samme

specielle resource, og age sandsynligheden for, at variationen

skyldes begränsninger i det kognitive systems centrale dele, bor

den sekundaropgave, der udfores under korsel, separeres fra kor-

selsopgaven med hensyn til både inputkanal, stimuluskategori og

outputkanal.
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3. STUDIER AF KOGNITIV BELASTNING I TRAFIK

3.1. Feltstudier af bilforeres kognitive belastning under korsel

på landevejsstrakninger og bygennemfartsstrakninger

Når en bilforer passerer et af de mindre byområder, der er be

liggende på landevejsnettet, vil både korselsomgivelserne og

karselsopgaven andres. På bygennemfartsstrakninger blandes gen-

nemfartstrafik og lokaltrafik, og der forekommer på en bygennem-

fartsstrakning både flere trafikanter og trafikantkategorier og

flere skilte, regulerings og signalanleg. Den lovlige hastig-

hedsgranse er desuden altid lavere i byområder end på landeveje.

Hastighedsreduktion i et byområde vil antagelig tjene til at

regulere informationsstrommen under korslen, men den lavere has-

tighed kan også begrundes i de ogede manovrekrav, byområders

komplekse trafikomgivelser medforer. Det må dog formodes, at

trafikomgivelserne i et byområde kraver opmarksomhedskontrol, og

at bilfzrernes kognitive belastning derfor vil vare hojere i

byområder end på landevejsstrakninger, selvom hastigheden redu-

ceres.

3.1.1. Miljzprioriteret gennemfart

En empirisk afprzvning af antagelsen om, at variation i trafik-

omgivelserne leder til målelig variation i bilfzreres kognitive

belastning, blev gennemfart i forbindelse med et omfattende for-

sogs og forskningsprojekt vedrorende effekten af miljopriorite-

rede gennemfartsveje i tre danske byområder (Vejdirektoratet,

1981). De tre byområder udvalgtes til forsogsvirksomheden af

Vejdirektoratet og havde alle en gennemfartsvej, der ansås for

velegnet til forszgsvirksomhedens hovedformål,

at ombygge bygennemfartsstrakningerne for fuldskalaforsog med

miljoprioriterede gennemfartsveje.
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Ombygningerne forventedes hovedsageligt at resultere i positive

&ndringer, men negative effekter kunne ikke udelukkes. For at

kunne foretage en rimelig helhedsvurdering af ombygningernes

effekt, blev der i tilknytning til ombygningsprojektet gennem

fort en rakke forskellige undersogelser, der alle var oplagte

som effektstudier (se Borges et.al. 1987, 1988 og 1989 og Herr-

stedt, 1988). En undersogelse af gennemfartsbilisters "korsels-

tilpasning" var een af disse delundersogelser.

Undersogelsen blev gennemfort som eksperimentelle målinger af

variationen i en gruppe rutinerede bilforeres hastighed og kog-

nitive belastning under korsel gennem de udvalgte byområder (se

Hanms, 1986, 1987, 1988 og 1989).

Målingen af variation i bilforeres kognitive belastning med en

sekundaropgavemetode bygger på lignende studier af andre for-

fattere (Brown, 1965, 1967, Brown og Poulton, 1961, Wiegand,

1974. Se også Ogden et.al., 1979, og Hicks og Wierwille, 1979).

To af disse studier behandlede sporgsmålet om trafikomgivelernes

betydning for bilforeres kognitive belastning ("spare capacity"

(Brown og Poulton, 1961) eller "Kanalkapacität" (Wiegand,

1974)). I begge disse studier fandtes, at antallet af korrekt

laste talbehandlingsopgaver varierede med trafikomgivelserne. I

det ene studie (Brown og Poulton 1961) sammenlignedes korsel i

et boligområde med korsel i et indkobsområde. I begge områder

var gennemsnitshastigheden ret lav (mindre end 30 km/t), men

lavest hastighed fandtes i det tattere trafikerede indkobsom-

råde, hvor forsogsbilisterne også loste farrest talbehandlings

opgaver korrekt. I den anden undersogelse (Wiegand, 1974) sam-

menlignedes korsel på en landevej med korsel i den indre del af

et byområde. Farre talbehandlingsopgaver lostes korrekt under

korsel i byområder end under korsel på landeveje. I dette forsog

analyseredes hastighedsvariationen ikke, men det kontrolleredes

under forsoget, at forsogsbilisterne ikke overskred den hastig-

hed på 50 km/t, som de var instrueret om at overholde.
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I den narvarende undersogelse anvendtes en lignende sekunder-

opgave. Undersogelsen involverede forskellige korselsruter, hvor

hver korselrute indeholdt den samme typer af delstrakninger,

landevejsstrakninger og bygennemfartsstrakninger. Desuden måltes

både bilens hastighed og bilfzrernes kognitiv belastning med

korte intervaller, og målingerne kunne stedfastes på en bestemt

position på en korselsrute. Endelig anvendtes forsogsbilister-

nes reaktionstid som mål for variationen i deres kognitive be-

lastning. En sådan anvendelse af sekundaropgavemetoden skulle

give ret pracise målinger af effekterne af korselomgivelserne på

bilforernes kognitive belastning.

3.2. Eksperiment 1

Den forste delunderszgelse (Harms, 1986) gennemfortes for om-

bygningen af bygennemfartsstrakningerne i de tre byområder. Den

havde som formål at undersoge, om der foruden den forventede

hastighedsforskel mellem landevejsstrakninger og bygennemfarts-

strakninger også kunne påvises forskelle i bilforernes kognitive

belastning mellem disse strakningsdele.

Metode

Der specificeredes for hvert byområde en korselsrute, der omfat

tede en sammenhengende strekning med bygennemfartsstrakning og

landevejsstrakning som delstrakninger. Korselsruterne gennem-

kortes gentagne gange med ialt 25 rutinerede bilforere som for

sogspersoner. Under korslen registreredes successive flytninger

af koretojet fra rutens startpunkt til rutens slutpunkt med in

tervaller på 2.5 meter. Efterfolgende tidskoding af disse posi

tionsregistreringer tjente til at beregne og lokalisere korsels-

hastigheden på ruten, således at en detaljeret hastighedsprofil

kunne beregnes og hastighedsniveauet udenfor byzonen kunne sepa

reres fra hastighedsniveauet i byzonen.
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Bilforernes kognitive belastning måltes med en sekundaropgave-

metodik, der var tilpasset undersogelsens formål,

- at belyse almene variationer i bilforeres kognitive belastning

som funktion af den generelle variation i korselsomgivelserne på

korselsruterne.

Forsogspersonerne instrueredes om at lose enkle regneopgaver i

deres eget tempo under hele korselsforlobet og iovrigt kore som

de plejede at gore. Regneopgaver prasenteredes i form af to-

cifrede tal og forsogspersonerne skulle svare verbalt på dem. I

to byområder var opgaven at trakke det mindste ciffer fra det

storste, i det tredie byområde var opgaven at addere to til det

prasenterede tal.

De to-cifrede tal var i forvejen indtalt på et lydbånd i rando

miserede sekvenser og de afspilledes enkeltvis. En elektronisk

styringsenhed regulerede afspilningen. Lydbåndet standsedes au-

tomatisk efter afspilningen af et to cifret tal og startedes au-

tomatisk efter forszgspersonens verbale svar. Presentationen af

et tal fulgte ca. 0.5 sek. efter forsogspersonens svar på det

foregående.

Svartiden (reaktionstiden) beregnedes som tiden fra afslutningen

af et tals afspilning til påbegyndelen af forsogspersonens svar.

Svartiden lokaliseredes til den position, der var registreret

nermest afslutningen af en talprasentation. Variationen 1 for-

sogspersonernes svartider tolkedes som et udtryk for variationen

i deres kognitive belastning på korselsruterne.

3.2.1. Resultater af Eksperiment 1

Gennemsnitshastigheden varierede mellem forsogspersoner og

korselsruter, men for alle forsogspersoner og på alle korsels-

ruter var gennemsnitshastigheden lavere på bygennemfartsstrak-

ningen end på landevejsstrakningen.
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Det målte hastighedsniveau både på landevejsstrakninger og på

bygennemfartsstrakninger stemte overens med det hastigheds-

niveau, der måltes for personbiler ved hjälp af maskinelle

dzgnmålinger af hastighederne i og ndenfor byområderne på de

samme stråkninger (se Borges 1987, 1988, 1989). Den gennem-

snitlige regnetid varierede også mellem forszgspersoner og kar-

selsruter, men den gennemsnitlige regnetid var längere på

bygennemfartsstrakninger end på landevejsstrakninger. Dette

resultat fandtes for alle kzrselsruter og for 20 af de 25

forszgspersoner der deltog i kzrselseksperimentet. Resultatet

testedes med sign-test og fandtes signifikant (p < .01).
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Figur 4 viser gennemsnitshastighed (venstre panel) og gennem-

snitlig svartid (hojre panel) på regneopgaverne på landevejs-

strakning og bygennemfartsstrakning i de tre observerede by-

områder.

På basis af gennemsnitshastigheden i hvert 100-meters interval

af korselsruten beregnedes en detaljeret hastighedsprofil for

hver korselsrute. En tilvarende belastningsprofil beregnedes på

basis af de enkelte forsogspersoners z score i et IDO-meters

interval. Denne fremkom ved at omregne hver forsogspersons re

aktionstider efter formlen:

z = reaktionstid - m

S

hvor m er gennemsnittet af forsogspersonens reaktionstider, og ;

er et estimat af disse reaktionstiders spredning (se Hays,1973).

Ved anvendelse af individuelle z scorer som grundlag for bereg-

ning af belastningsprofilen undgås, at den reelle variation i

svartider maskeres af forskel i reaktionstidsniveau og forskel i

antal afgivne svar mellem forsogspersonerne.

Som det ses i Figur 5, var forholdet mellem belastningsprofilen

og hastighedsprofilen på alle korselsruter inverst, jo hojere

hastighed des lavere var den kognitive belastning og vice versa.

Produkt-moment korrelationen beregnet for hver af de tre kor

selsruter var hhv. -.61, -.76 og -.79.



Figur 5 (forts.)

D
R
I
V
I
N
G
S
P
E
E
D

(m
/s

ec
)

 

re
z:

&;
a

8
I

I
I

I
I

22 -

I
I

I
I

 

AREA 2.

 

 

    
I

I
I

 
 

K
)

_'_
,

O
N

o.
)

C
O
G
N
I
T
I
V
E
L
O
A
D

(z
sc

or
e)

D
R
I
V
I
N
G
S
P
E
E
D

(m
/s

ec
)

22

 

 

N
4
h

O
)

I
I

I
I

I
I

  

63 I
I

N o I

AREA 1,

 

 

 
 

C
O
G
N
I
T
I
V
E
L
O
A
D

(z
sc

or
e)

24



25

AREA 3,
 

22

D
R
I
V
I
N
G
S
P
E
E
D

(m
/s

ec
)

 
C
O
G
N
I
T
I
V
E
L
O
A
D

(z
-s

co
re

)

 

      
 

Figur 5.: Fors¢gspersonernes gennemsnitshastighed (m/sek) og
gennemsnitlige kognitive belastning (z-score) for hvert
ICO-meters interval af de 3 korselsruter ggr ombygningen af
bygennemfartsstrakningerne. Den stiplede linie viser den del af
korselstrakningen der ligger indenfor gränsen af et byområde.

3.2.2. Diskussion af Experiment 1

Resultatmonsteret var konsistent for alle tre korselsruter. Bil

forernes kognitive belastning varierede med korselsomgivelsernes

kompleksitet. Resultatet synes at vise, at den anvendte sekun

daropgavemetodik var sensitiv for den variation i bilforernes

kognitive belastning, der skyldtes korselsomgivelsernes variati-

on. De målte variationer på strakningen kan kun i ringe grad

relateres til specifikke trafiksituationer. Resultaterne er

baseret på ca. 40 timers gennemkorsler af hver korelsrute og

variationen i trafikforholdene blev ikke registreret under

korslerne.
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Det inverse forhold mellem hastighed og kognitiv belastning

tyder på, at bilforernes hastighedsreduktion ikke var tilstrek-

kelig til at holde informationsraten konstant. Korsel på bygen-

nemfartsstrakningerne ogede bilforernes kognitive belastning,

selvom hastigheden overalt var meget lavere end på landevejs-

strakningerne.

Den mulige betydning af hhv. hastighed og kognitiv belastning

for trafiksikkerheden blev belyst ved at relatere de målte vari

ationer til et veletableret trafiksikkerhedsmål, ulykker. En

analyse af trafikulykkerne på bygennemfartsstrakningerne i den

forudgående 5 års periode involverede stedfestelse af indtrufne

ulykker (Lahrman, 1985). Stedfastelsen af både trafikulykker,

hastighed og kognitiv belastning indenfor 100 meters intervaller

på de tre bygennemfartsstrekninger indebar, at disse forskellige

mål kunne relateres til hinanden. Ved at klassificere hastighed

og kognitiv belastning i hvert 100 meters interval som hej eller

lav (over eller under medianen), og telle de registrerede ulyk

ker i hvert interval, viste antallet af registrerede ulykker sig

at vare starre i 100-meters intervaller med hoj kognitiv belast

ning end i ICO-meters intervaller med lav kognitiv belastning.

Noget tilsvarende var ikke tilfaldet for intervaller med hoj

eller lav hastighed (Se Tabel 1).

Tabel 1.: Antal politirapporterede uheld pr. IOC-meters interval
af bygennemfartsstrakningerne fordelt efter hastighed (hoj ver-
sus lav) uanset z-vardi (kognitiv belastning) og efter z-vardi

(hoj versus lav kognitiv belastning) uanset hastighed.

 

Hastighed z vardi Område 1 Område 2 Område 3

 

hoj 1,1 1,7 1,5
lav 4,3 4,0 0,5

hoj 3,3 4,7 3,0
lav 1,6 1,0 0,2
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Analysen er ret grov, da den er baseret på ganske få ulykker.

Den legitimeres af, at ulykkesmålet er det eneste accepterede

risikomål i trafikken. Påvisningen af en relation mellem et

relativt nyt pr&stationsmél, som kognitiv belastning, og ulyk-

kesmålet har da en vis almen interesse. Selvom analysen ikke bor

tillagges for stor vagt, er det interessant, at de tre for-

skellige korselsruter viste helt konsistente resultater.

3.3. Eksperiment 2

Den anden delundersogelse (Harms, 1987, 1988, 1989, 1991) gen-

nemfartes på de samme korselsruter 2 år senere, ca. 1 år efter

at ombygningen af gennemfartsstrakningerne var afsluttet.

Eksperiment 2 havde som sit hovedformål at undersoge om ombyg-

ningen af gennemfartsstrakningerne havde nogen påviselig effekt

på gennemfartsbilisters korselstilpasning. Det var stadig muligt

at passere byen i en almindelig personbil med en meget hoj has

tighed. Ville bilforerne faktisk kare langsommere på bygennem

fartsstrakningen efter ombygningen ? Og ville deres kognitive

belastning ages eller mindskes som folge af ombygningen ?

Et mere alment formål med Eksperiment 2 var at replikere Ekspe-

riment 1 for at teste generaliteten af hovedeffekterne, forskel-

len i kognitive belastning mellem landevejsstrakninger og bygen

nemfartsstrakninger og det inverse forhold mellem hastighed og

kognitiv belastning.

Metode

Metoden var den samme som den, der anvendtes i Eksperiment 1.

Forsogspersonerne rekrutteredes fra den samme population, og ca.

halvdelen af dem var de samme personer, som havde deltaget i

forsoget 2 år tidligere. To forskelle er dog vigtige at névne,

- i det byområde, hvor forsogspersonerne tidligere havde haft

som sekundäropgave at addere to til et to-cifret tal, instrue

redes de i stedet for om at subtrahere tallet to,
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- registeringsapparaturet var blevet kalibreret således at svar

fra forsogspersonerne kunne filtreres bedre fra baggrundsstojen

i bilen.

3.3.1. Resultater af Eksperiment 2

Ligesom i Eksperiment 1 fandtes helt ensartede resultatmonstre

for de tre korselsruter (se Figur 6). Gennemsnitshastigheden var

overalt og for alle forsogspersoner hojere på landevejsstrak-

ninger end på bygennemfartsstrakninger, og bilforernes svartider

var längere på bygennemfartssträkninger end på landevejsstrak

ninger. Sidstnavnte resultat fandtes for 22 af de ialt 25 for-

sogspersoner og viste sig signifikant ved sign-test (p < .01).

Forsogspersonernes svartider var gennemgående kortere end i

Eksperiment 1. Dette skyldes antagelig kalibreringen af regi-

streringsapparaturet. Der kunne ikke påvises effekter af, om

forsogspersonen havde deltaget i Eksperiment 1, og der kunne

heller ikke påvises effekter af, om regneopgaven havde varet den

samme i de to eksperimenter.

De beregnede hastigheds og belastningsprofiler for 100 meters

intervallerne af korselsruterne viste, at forholdet mellem has

tighed og kognitiv belastning var inverst også efter ombygningen

af gennemfartsstrakningerne (se Figur 7).
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Figur 7.: Forszgspersonernes gennemsnitshastighed (m/sek) og
gennemsnitlige kognitive belastning (z-score) for hvert 100
meters interval af de 3 korselsruter efter ombygningen af
bygennemfartsstrakningerne. Den stiplede linie viser den del af
korselssträkningen der ligger indenfor gränsen af et byområde.

Produkt moment korrelationen var negativ, men den var numerisk

lidt mindre på alle korselsruter efter ombygningen (se tabel 2).
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Tabel 2.: Produkt-moment korrelationen mellem hastighed og
kognitiv belastning for de 3 korselsruter for (Eksperiment 1) og
efter (Eksperiment 2) ombygningen till miljoprioritet
gennemfart.

 

 

ran EFTER

Område 1 -.61 -.56

Område 2 -.76 -.60

Område 3 -.79 -.55

 

3.4. Sammenfattende diskussion af resultaterne af Eksperiment 1

og Eksperiment 2
 

3.4.1. Effektvurderingen

Effektvurderingen kompliceres af, at den lovlige hastighedsgran-

se i byområder reduceredes fra 60 km/t til 50 km/t i perioden

mellem de to undersogelser, medens den lovlige hastighedsgranse

på landeveje ikke &ndredes. Gennemsnitshastigheden på alle by-

gennemfartsstrakninger var noget lavere efter ombygningen, has-

tigheden var reduceret med hhv. 8, 9 og 14 km/t i byområderne.

På landevejstrakningerne reduceredes hastigheden med hhv. 0, 3

og 5 km/t. Reduktionen af hastigheden på landevejsstrakningerne

var, som det fremgår af figurerne, storst narmest byzonerne og

skyldtes antagelig ombygningen af overgangszonen mellem landevej

og by. På grund af ändringen i den lovlige hastighedsgranse i

byområder, kan det ikke afgores sikkert, i hvor hoj grad has-

tighedsforskellen i byområderne mellem de to undersogelser

skyldtes ombygningen.

Forsogspersonernes regnetider var kortere i Eksperiment 2 end i

Eksperiment 1. De kortere svartider fandtes både på bygennem-

fartssträkninger og landevejsstrekninger. Forskellen i svartider

mellem bygennemfartsstrakninger og landevejsstrakninger var

imidlertid af samme storrelsesorden som i Eksperiment 1. Det
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forhold, at hastigheden reduceredes i byområderne, og at for-

skellen i svartiderne mellem byområder og landevejsstrakninger

ikke andredes, kunne tolkes som et positiv resultat af ombygnin-

gen. Om resultatet skyldtes den andrede hastighedsgranse eller

ombygningen af bygennemfartsstrakningerne til miljoprioriterede

gennemfartssträkninger er imidlertid uvist.

3.4.2. Metodevurderingen

Den fundne variation i bilforernes kognitive belastning under

korsel på landeveje og bygennemfartsstrakninger viste, at den

anvendte sekundaropgavemetodik var sensitiv for variationen i

korselsomgivelserne. Resultatet var konsistent for alle tre

korselsruter både for og efter ombygningen til miljoprioriteret

gennemfart. Bilforernes kognitive belastning varierede med

trafikomgivelserne på korselsruterne, selvom hastighedsforskel

len mellem de forskellige strakningsdele var stor. Den ringe

variation i korselsomgivelserne på landevejsstrakningerne tillod

antagelig bilforerne at lose regneopgaverne effektivt, selvom de

korte starkt. De mere komplekse trafikomgivelser på bygennem-

fartsstrakningerne påvirkede både korselshastigheden og bilfor-

ernes kognitive belastning; hastigheden reduceredes og den kog

nitive belastning voksede.

I begge eksperimenter var forholdet mellem kognitiv belastning

og korselshastighed inverst. Dette resultat tyder på, at hastig

hedsreduktionen ikke resulterede i en konstant informationsrate.

Den negative korrelation mellem hastighed og kognitiv belastning

var dog mindre efter ombygningen, og variationen i den kognitive

belastning var näppe uafhangig af hastighedstilpasningen. Tanker

man sig f.eks. at bilforerne, imod loven, skulle age hastigheden

på landevejsstrakningerne Väsentligt, ville det inverse forhold

mellem hastighed og kognitiv belastning måske modificeres eller

helt forsvinde.

szrgsmålet om, hvorvidt bilforeres spontane variationer af

hastigheden vil kunne kompensere for korselsomgivelsernes vari-
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erende informationsbehandlingskrav, kan testes empirisk ved at

gennemkore strekninger, hvor omgivelsernes fysiske udformning er

ensartet, men hvor korselsopgaven varierer, og hvor bilforerne

kan variere deres hastighed spontant.

3.5. Underszgelse af bilfzreres kognitive belastning ved gennem

kzrsler af landevejskryds

Når bilforere gennemkorer landevejskryds som vigepligtige tra-

fikanter, skal de kontrollere, at krydset er frit for passage,

for de korer ind i det. I en rekke landevejskryds er der af

hensyn til sidevejstrafikkens fremkommelighed etableret fri

oversigt over primärvejen for vigelinien (Vejregelsekretariatet,

1979). Dette indebarer at sekundervejstrafikanter kan passere

sådanne vejkryds uden ophold, når de er sikre på at der ikke

kommer trafikanter på primarvejen. Bilforere kan da passere

vigelinien i sådanne vejkryds uden stop, de kan standse for at

orientere sig eller standse ved vigelinien for at afvente pas-

sage af koretojer på primervejen. Udforelse af orienteringspro-

cessen for der kores ind i et vejkryds må formodes at påvirke

trafikanternes kognitive belastning lige for der kares ind i

krydset.

3.6. Eksperiment 3

I Eksperiment 3 (Harms et al. 1986 og Harms 1991) undersogtes,

hvordan bilforeres kognitive belastning varierer ved gennem-

korsler af åbne landevejskryds.

Undersogelsen skulle belyse om gennemkzrsler af landevejskryds

trods trafikanternes mulighed for at standse og vente ved vige-

linien i.e. reducere hastigheden til 0 ville påvirke bilfzrer-

nes kognitive belastning måleligt, og om denne variation kunne

relateres til den valgte gennemkorselsmanzvre (til hojre, til

venstre eller lige igennem krydset).
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Metode

Metoden var den samme som den, der anvendtes i de tidligere

eksperimenter.

Forsogspersonerne var 14 frivillige ikke-professionelle bilfo-

rere. De var ansatte i den kommune, hvor vejkrydsene var belig-

gende, og deltog i forsoget i deres normale arbejdstid.

Til undersogelsen udvalgtes 2 forskellige 4-benede landevejs

kryds. De var beliggende med en indbyrdes afstand på ca. 2 km på

den samme hovedlandevejsstrakning. Der specificeredes en rakke

korselsruter, der sikrede, at alle forsogspersoner gennemkorte

de to vejkryds på alle måder (til venstre, til hojre og ligeud).

Analysen af bilforernes hastigheder og svartider på regneopga

verne begransedes til syv 50-meters intervaller af korselsru-

terne: tre SO-meters intervaller for vigelinien, et 50 meters

interval indeholdende vigelinien og tre 50-meters intervaller

efter vigelinien.

3.6.1. Resultater af Eksperiment 3

Som det ses i Figur 8 reduceredes bilfzrernes hastighed med

reduceret afstand til vigelinien. Den laveste hastighed måltes i

det 50-meters interval, der indeholdt vigelinien. Svartiderne

ogedes derimod med reduceret afstand til vigelinien. De längste

svartider fandtes i 50-meters intervallet umiddelbart for vige

linien, hvor bilforerne kunne se både vejkrydset og primarvejen,

og i det 50-meters interval, der indeholdt vigelinien.
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Figur 8.: Bilfzrerens hastighed og kognitive belastning
(z-score) som funktion af afstanden til vigelinien i de to
observerede landevejskryds. Tallene til venstre for O-punktet
viser afstanden til vigelinien i meter far vigelinien passeres,
tallene til hzjre for O-punktet viser afstanden i meter efter
passage af vigelinien.

Denne effekt längere svartid i disse to intervaller - fandtes

for 11 af de 14 forszgspersoner, der deltog i eksperimentet. Re

sultatet testedes med sign-test og fandtes signifikant (p < .05)

Figur 9 viser forszgspersonernes gennemsnitshastighed og gennem-

snitlige svartid (z-score) som funktion af den gennemfzrte kar-

selsmanzvre i vejkrydsene. Forszgspersonernes svartid varierede

noget med den gennemfzrte krydsningsmanzvre. Venstresvingsman

evren, der er kendt for at vare mest kompliceret, og som også er

mest ulykkesbelastet, var den manzvre, der gav stzrst gennem-

snitlig foragelse af bilfzrernes kognitive belastning, men

effekten varierede mellem forszgspersonerne, og den var ikke

statistisk signifikant.
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Figur 9.: Bilfererens hastighed og kognitive belastning
(z-score) som funktion afstanden til vigelinien for de 3

kzrselsmanevrer (ligeud, til venstre, til hzje). Tallene til

venstre for O-punktet viser afstanden til vigelinien i meter,
far vigelinien passeres, tallene til hzjre for O-punktet viser
afstanden i meter efter passage af vigelinien.

3.6.2. Diskussion af Eksperiment 3

Underszgelsen af vigepligtige bilfzreres kzrsler gennem lande-

vejskryds viste en tilvakst i bilfzrernes kognitive belastning

far begge vejkryds, der med rimelig sikkerhed kan relateres til

kzrselsopgavens voksende opmarksomhedskrav lige fer indkzrslen i

et vejkryds. Bilfzrerne reducerede hastigheden spontant, när de

narmede sig et vejkryds, men selvom de både kunne standse og

gare ophold ved vigelinien, far de karte ind i krydset, voksede

den kognitive belastning lige fer gennemkzrslen af krydsene.

Underszgelsen viste ikke sikre effekter af gennemkzrselsmanzvre

på bilfzrernes kognitive belastning. Ikke registrerede variati-

oner i trafiksituationen mellem krydsgennemkzrslerne kan ligge

bag dette resultatet.
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3.7. Sammenfattende diskussion af feltstudierne

Feltunderszgelserne viste, at bilforernes kognitive belastning

varierede med korselsomgivelserne. Bilfzrernes kognitive belast-

ning var hojere på bygennemfartsstrakninger end på landeveje

(Eksperiment 1 og Eksperiment 2) og den var hojere lige for end

efter vigelinien i landevejskryds (Eksperiment 3). Forholdet

mellem hastighed og kognitiv belastning var i alle tilfalde in-

verst. Dette resultat synes at vise, at bilfzrernes spontane

variation af hastigheden ikke kompenserede fuldt ud for variati-

onen i korselsopgavens krav.

Det er narliggende at tro, at variationen i korselsopgavens krav

påvirkede udforelsen af korselsopgaven på samme måde som den

påvirkede udforelsen af regneopgaverne. Ilege en generel kapa-

citetsmodel (Kahneman, 1973) skulle en given opgaves kapacitets
 

krav påvirke det kognitive system gennemgribende. Selvom

korselsopgaven var primer og priorieteredes hojt ville man da

forvente, at variationen i korselsopgavens kognitive krav ville

påvirke udforelsen af både primar og sekundaropgave. Når kor-

selsopgaven kravede omfattende informationsbehandling skulle

både reaktionerne på denne og svartiderne på regneopgaverne for-

sinkes mere, end når korselsopgaven var mindre kompleks.

Ifolge en multipel resourcemodel (Kantowitz, 1987) kan opgaver
 

udfores parallelt i den udstrakning de ikke gor krav på den

samme type af resourcer. Korselsopgaven og regneopgaverne base

redes på forskellige inputkanaler, typer af stimuli og output-

kanaler, og det må derfor formodes at bilforernes kognitive

belastning skyldtes centrale kapacitetsbegransninger; men det er

tankeligt, at regnetiden kun reflekterede visse typer af kor-

selsopgavens forarbejdningskrav, medens andre forarbejdningskrav

ikke reflekteredes i regnetiderne.

Hvilke typer af variation i korselsopgavens informationsbehand-

lingskrav forårsagede variationen i bilforernes kognitive be

lastning ? Betod tilvakst i bilforernes kognitive belastning, at
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også korselsopgaven udfortes mindre effektivt ? En empirisk be-

lysning af disse sporgsmål forudsatter eksperimentel kontol af

korselsopgavens krav. Da en sådan undersogelse kun er mulig

under laboratorieforhold, gennemfortes fortsatte studier af

variationen i bilforeres kognitive belastning som laboratorie

forsog i en koresimulator.
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4. STUDIER AF KOGNITIV BELASTNING UNDER SIMULERET KQRSEL

4.1. Simulatorstudier af forsogspersoners kognitive belastning

og prastation ved variation af stimuluskategorier og tränings

betingelser
 

Videregående undersogelser af forholdet mellem en korselsopgaves

informationsbehandlingskrav og bilforeres kognitive belastning

gennemfortes som laboratorieforsog (Harms 1990 og 1990a). Målin

gerne udfortes under simuleret korsel, og korselsopgavens krav

simuleredes ved at variere to visuelle opgaver, der reprasente

rede forskellige stimuluskategorier. Den ene opgave var en far-

veopgave, der varieredes med hensyn til omfanget af den percep-

tuelle analyse, der kravedes for at afgore, om farven var rele-
 

vant eller irrelevant. Forsogspersonerne instrueredes om at

reagere, når der prasenteredes en farvespot i en forud angivet

"relevant" farve og ellers ikke reagere på farvespots. Den rele-

vante farve var altid den samme, men forskellen mellem den rele-

vante farve og farven på irrelevante spots varierede. Farven på

irrelevante spots fremstilledes udfra den relevante farve ved

trinvis reduktion af denne farves kromatiske vardi. Irrelevante

farvespots fandtes i to varianter, een i en farve som var mere

forskellig, og een i en farve som var mindre forskellig fra

farven på den relevante spot.

Den anden opgave varierede med hensyn til sogeprocessens omfang.

Forsogspersonerne skulle reagere, når et konstrueret stednavn,

der i forvejen var defineret som relevant prasenteredes, og

ellers ikke reagere på prasenterede stednavne. Opgavens svar

hedsgrad varieredes ved antallet af navne i opgaven. I visse

delforsog var kun eet stednavn relevant og der prasenteredes to

navne samtidigt. Forsogspersonen skulle reagere, hver gang det

relevante navn vistes. I andre delforsog var to stednavne defi-

neret som relevante, og under korslen prasenteredes fire navne

samtidigt. Forsogspersonen skulle reagere hver gang et af de to

mulige relevante navne forekom.
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4.2. Eksperiment 4
 

Apparatur

Som forsogsapparatur anvendtes koresimulatoren ved Vej- og Tra-

fikinstituttet i Linköping (se Nordmark et.al., se også Figur

10). Apparatet simulerer korsel ved modellering af koretojsdy-

namik og motorlyd og ved grafisk representation af vej og vejom-

givelser. Vejomgivelserne vises på en 120° stor skerm foran en

koretzjskabine, der betjenes af forszgspersonerne. Koresimula

toren på Vej og Trafikinstituttet anses for en af verdens mest

avancerede koresimulatorer. Dette skyldes dels antallet af fri

hedsgrader i bevagelsessystemet, og dels den korte registre

rings- og opdateringsfrekvens (50 hz). Oplevelsen af

kontinuerlig og dynamisk kontrol af koretojets bevagelse i

omgivelserne virker derfor overbevisende. Dette betyder dog ikke

at koresimulatoren giver en opfattelse af korselsomgivelser og

korselsdynamik, der svarer nojagtigt til virkelighedens. Indtil

det er narmere underszgt, kan det derfor diskuteres, i hvor hoj

grad forsogspersoner vil betjene koresimulatoren på en måde, der

kan sammenlignes med den måde, hvorpå de vil manzvrere en bil på

en virkelig vej.
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Figur 10.: Skematisk illustration af koresimulatoren på Vej- og
Trafikinstituttet i Linköping (efter Nordmark et.al. 1985).
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I den aktuelle undersogelse af, hvordan forsogspersonernes kog-

nitive belastning ville påvirkes af variationen i de visuelle

opgaver, er dette grundlaggende korrespondanceproblem nok af

mindre betydning. Fordelen ved at anvende en koresimulator frem

for et mere almindeligt forsogslaboratorium er, at korselsopga-

vens basale krav med hensyn til at kontrollere koretojets kurs

og hastighed bibeholdes. Vejbredde, kurvatur og -omgivelser

varierede "tilfaldigt" men på samme måde i alle delforsog. For

sogspersonernes prestation, hastighed og kognitive belastning

skulle då variere systematisk med variationen i de visuelle

opgaver, men ikke med korselsstrakningen.

Metode

Sekundaropgave: Den anvendte sekundaropgave var den samme som
 

ved de tidligere feltundersogelser.

Simulerede korselsopgaver:

Farveopgaven: Ved forsoget anvendtes farvespots i tre farver,
 

een farve var altid reaktionsrelevant, de to andre farver an-

vendtes som irrelevant farve i forskellige delforsog. Der vistes

en farvespot ad gangen på en af seks forskellige positioner: Tre

positioner var nar hojre vejkant og tre nar venstre vejkant (se

Figur 11). Forsogspersonerne skulle flytte foden fra gaspedal

til bremsepedal, når en relevant farvespot vistes, og ikke re-

agere på farvespots i den anden farve, der kunne forekomme i et

delforszg. Farveopgaven varierede således mellem forsogsbetin

gelserne: Enten var farveforskellen mellem den relevante og den

irrelevante farvespot så stor, at det skulle vare let at iden

tificere en farvespot som enten irrelevant eller relevant (let

farveopgave). Eller også var farveforskellen så lille, at det

skulle vare forholdsvis svart at afgzre om en farvespot var

relevant eller irrelevant (svar farveopgave). Det antoges at det
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ville tage längere tid at afgzre om en farvespot var relevant,

når den irrelevante farvespot var mindre forskellig fra den

relevante, end når den var mere forskellig.

Navneopgaven: Ved forsoget anvendtes 48 forskellige konstruerede
 

stednavne. Stednavnene prasenteredes med hvide bogstaver på en

blå baggrund i overste hzjre del af synsfeltet (se Figur 11).

Forszgspersonerne skulle aktivere blinklyset, når og kun når -

et i forvejen defineret relevant bynavn vistes. Antallet af

navne varierede mellem forszgsbetingelserne, enten skulle for-

szgspersonen identificere et relevant stednavn mellem to samti-

digt präsenterede (let navneopgave), eller de skulle identifi-

cere et af to relevante bynavne mellem fire samtidigt présen-

terede navne (svar navneopgave). Et relevant stednavn présen-

teredes ved halvdelen af prasentationstilfaldene. Sandsynlig-

heden for, at et relevant stednavn prasenteredes var da .25 (eet

af fire navne) når navneopgave var let, og .13 (eet af otte nav-

ne) når navneopgaven var svar. Relevant(e) navn(e) blev udskif-

tet med nyt (nye) i hvert delforszg, og det antoges at sogepro-

cessens varighed ville variere med antallet af navne.

 

 

 

 
 

   

 

 

 

Figur 11.: Illustration af de mulige positioner for farve- og
navnestimuli set fra koresimulatorens forersede. Bemark at
stimuli prasenteres på faste skarmpositioner, mens vejens posi-
tion på skarmen varierer med dens kurvatur.
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Procedure: Som forsogspersoner deltog 4 studenter i alderen
 

22-26 år. De havde alle korekort og moderat korselserfaring.

Forsogspersonerne instrueredes om,

- at styre simulatoren, sådan som de ville styre en almindelig

bil på en tilsvarende vej,

- at reagere så hurtigt og korrekt som muligt på de visuelle

opgaver, og

- at lose regneopgaverne hele tiden under forsoget i deres eget

tempo.

For forsoget modtog forsogspersonerne 4 hele forsogssessioner

som träning, i.e. lige så mange sessioner som selve forsoget

omfattede.

Hvert delforsog påbegyndtes med 20-sekunders presentation af de

kommende varianter af navneopgave og farveopgave, efterfulgt af

2 kilometers korsel uden opgavepräsentation. Derefter fulgte en

lO-kilometers sträkning hvor de visuelle opgaver prasenteredes i

10-meters intervaller i.e. i lige så lang tid som forsogsperson-

en var om at kare 10 meter. Der prasenteredes een visuel opgave

indenfor hvert 250-meters interval, og minimumsafstanden mellem

to presentationer var 50 meter (se Figur 12 for illustration af

forszgsproceduren).
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Figur 12.: Illustration af den anvendte forszgsprocedure. Hvert
delforsog påbegyndes med 20 sekunders presentation af stimuli.
Derefter korer forsogspersonerne 2 km uden opgaver efterfulgt af
en 10-kilometers strakning hvor der prasenteres een opgave en
gang i hvert 250 meters interval.

Der anvendtes et faktorielt forszgsdesign med fire eksperimen-

telle konditioner (2 varianter af hver af de 2 opgaver). Hver

forsogsbetingelse inkluderede således enten en svar eller en let

variant af hver opgave. Presentationen af relevante og ir-

relevante farve- og navnestimuli varierede tilfeldigt og var

ligeligt fordelt over 10-kilometers strakningerne.

Hver forsogsperson gennemforte 4 eksperimentelle sessioner, som

tilsammen rummede 16 delforsog, idet hver forsogsbetingelse pre

senteredes 4 gange. Forsogsbetingelsernes rekkefolge balancere-

des mellem forsogspersoner og delforsog. Analysen af variationen

i forsogspersonernes prestation baseredes på analyse af variati

onen i reaktionstid og fejlrate for hver af de visuelle opgaver

samt variationen i deres korselshastighed og regnetid i.e.

kognitive belastning.
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4.2.1. Resultater af Eksperiment 4

Tabel 3 viser de enkelte forszgspersoners gennemsnitsreaktions-

tider og gennemsnitlige fejlrate i de visuelle opgaver for hver

af de fire eksperimentelle betingelser.

Tabel 3.: Forsagspersonernes (Sl-54) gennemsnitsreaktionstid

(RT) og fejlrate (err.) på varianterne af navneopgaven og farve-
opgaven i Eksperiment 4. Tallene i parentes henviser til de 4
eksperimentelle betingelser.

 

 

 

NAVNEOPGAVE s1 sz ss s4 Alle ss.
RT err. RT err. RT. err. RT err. RT. err.

LET (1) .72 .00 .75 .04 .75 .01 .67 .03 .72 .02

LET (2) .77 .OO .76 .04 .73 .04 .66 .05 .73 .04

SVER (3) 1.12 .26 1.23 .16 .94 .23 .96 .19 1.06 .25

SVER (4) 1.23 .24 1.33 .19 .95 .26 1.00 .21 1.13 .28

FARVEOPGAVE

LET (1) .90 .03 .76 .00 .86 .01 .84 .01 .84 .01

LET (3) .95 .01 .78 .00 .87 .00 .86 .00 .86 .01

SVER (2) .92 .01 .77 .00 .87 .00 .83 .00 .85 .01

SVER (4) .97 .01 .89 .00 .86 .04 .85 .04 .87 .01

 

Som det ses i tabellen, varierede reaktionstider og fejlrater

mellem forszgspersoner, men resultaterne viste et klart manster.

For navneopgaven varierede reaktionstid og fejlrate med antallet

af anvendte navne. Den gennemsnitlige reaktionstid var .73 sek.

ved få navne og 1.09 sek. ved flere navne. Forskellen i reakti-

onstid testedes med t-test og fandtes signifikant (p < .Ol). Den

gennemsnitlige fejlrate var .03 for den lette navneopgave og

.27 for den svare. Forskellen i antallet af fejl testedes med X2

test og fandtes også signifikant (p < .Ol).

Variation i farveforskel mellem relevant og irrelevant farve

syntes ikke at påvirke identifikationen af relevante farvespots

navnevardigt. Gennemsnitsreaktionstiden var .85 sek. for stor

farveforskel og .86 sek. for lille farveforskel. Fejlraten vari-

erede ikke, den var .01 for begge farvebetingelser.
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Tabel 4 viser de enkelte forszgspersoners karselshastighed og
 

regnetid for de fire eksperimentelle betingelser.

Tabel 4.: Forszgspersonernes (Sl-84) gennemsnitlige hastighed
(H) og gennemsnitlige svartid (RT) for de fire eksperimentelle
betingelser i Eksperiment 4. N angiver antallet af observerede
reaktionstider.

 

FORSDGSBETINGELSER ALLE BETINGELSER

 

 

NAVN/FARVE let/let let/svar svar/let svar/svar

81 H 77.7 78.0 65.6 64.3 71.4

RT .63 .66 .73 .74 .69

N 1898 1859 2150 2114 8021

S2 H 120.3 121.4 51.7 51.2 86.2

RT .96 1.04 1.02 .99 1.00

N 1086 1061 2451 2489 7087

S3 H 100.8 102.5 77.5 75.4 89.0

RT .88 .87 .91 .91 .89

N 1337 1317 1665 1702 6021

S4 H 98.4 99.2 64.8 65.9 82.1

RT .40 .41 .40 .41 .41

N 1653 1652 2463 2365 8133

Alle Ss H 99.3 100.3 64.9 64.2 82.2

RT .72 .75 .77 .76 .75

N 5974 5889 8729 8670 29262

 

Som det ses i tabellen varierede både hastighed og regnetid

mellem forszgspersoner, men effekten af forsagsbetingelserne var

konsistent. Gennemsnitshastigheden varierede med antallet af

navne i navneopgaven. Med få navne i navneopgaven var gennem-

snitshastigheden 99.8 km/t, ved flere navne var gennemsnits-

hastigheden 64.6 km/t. Variation i farveopgaven påvirkede ikke

hastigheden i navnevardig grad. Når farveforskellen var stor,

var gennemsnitshastigheden 82.3 km/t, når den var lille, var den

82.2 km/t. En to-vejs variansanalyse af hastighedsvariationen

viste signifikant forskel mellem de to varianter af navneopgaven

(p < .001) men ingen andre signifikante effekter.
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Den gennemsnitlige regnetid varierede kun lidt. Når navneopgaven

var svar var den gennemsnitlige regnetid .77 sek., når den var

let var regnetiden .74 sek. Variationen i farveopgaven påvirkede

regnetiden endnu mindre. Regnetiden var .75 sek. når farvefor-

skellen var stor, og .76 sek., når farveforskellen var lille. En

to vejs variansanalyse viste signifikante forskelle i regnetiden

mellem forsogspersonerne (p < .001) og en marginalt signifikant

forskel mellem varianterne af navneopgaven (p <.055).

4.2.2. Diskussion af Eksperiment 4

I sin helhed viste resultatmonsteret, at antallet af navne i

navneopgaven påvirkede forszgspersonernes prestation på en ge-

nerel måde. Når antallet af navne var stort, korte forsogsperso

nerne langsommere, end når antallet af navne var lille, men de

var også längere tid om at reagere, når et relevant navn presen-

teredes, og deres fejlrater steg. Forskellen i den kognitive

belastning mellem de to forskellige navnekonditioner var lille,

i gennemsnit varierede reaktionstiden med .03 sek., men forskel

len i den gennemsnitlige regnetid var dog marginalt signifikant.

Effekterne af variationen i farveforskel mellem den relevante og

de irrelevante farvespots var meget små, og ingen af forskellene

fandtes statistisk signifikante. Det er narliggende at forklare

dette resultat ved, at farveforskellen ikke var tilstrakkeligt

stor til at påvirke omfanget af den perceptuelle behandling i

målelig grad. Tilstrakkeligt ringe forskel mellem den relevante

og den irrelevante farvespot skulle gore det vanskeligere for

forsogspersonerne at afgzre om en prasenteret farvespot var

relevant eller irrelevant. Eftersom farveforskellene i dette

forsog ikke påvirkede forsosgpersonernes prestation i nogen hen

seender, kan det ikke afgores, om omfanget af den perceptuelle
 

analyse af farvestimuli ville kunne påvirke forsogspersonernes

kognitive belastning.
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Navneopgaven, baseredes ligesom regneopgaverne på verbal ana-

lyse, og man kunne argumentere for, at den lille forsinkelse i

regnetiden, der faktisk fandtes, skyldtes at både navneopgaven

og regneopgaven kravede verbal analyse.
 

Man kan også hafte sig ved de forskellige traningsbetingelser,

der anvendtes i Eksperiment 4. Farveopgaven blev tranet kon-

sistent (responskriteriet varierede ikke mellem delforsog) og

identifikationen af den relevante farve kunne antagelig let au-

tomatiseres. Navneopgaven derimod tranedes varieret, relevante

og irrelevante navne vekslede mellem delforsog. Sådanne forsogs-

betingelser skulle ifolge Shiffrin og Schneider (1977) krave

kontrolleret forarbejdning og processens tidsforbrug skulle da

variere med antallet af stimuli i opgaven.

4.3. Eksperiment 5
 

Effekterne af stimuluskategorier og traningsbetingelser på for-

sogspersonernes generelle prestation testedes ved at gennemfore

et kontroleksperiment, hvor traningsbetingelserne &ndredes for
 

de to opgaver. Navneopgaven tranedes konsistent, så at kontrol

leret forarbejdning skulle kunne erstattes af automatisk regi-

strering ("detection") af det relevante navn. Farveopgaven

tranedes derimod varieret, så at automatisk registrering af den

relevante farve ikke skulle vare mulig. Forsogspersonernes

effektivitet i at identificere den relevante farve skulle da

afhänge af farveopgavens svarhedsgrad.

Metode

Eksperiment 5 anvendte den samme metode og de samme stimuli som

Eksperiment 4, men traningsbetingelserne &ndredes. Farveopgaven

tranedes varieret medens navneopgaven tranedes konsistent. En

anden vigtig ändring var, at antallet af stimuli varieredes mel-

lem delforsog både for navneopgaven og farveopgaven.
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Som forsogspersoner deltog 4 studenter i alderen 20-26 år. De

havde alle korekort og moderat korselserfaring. Forszgsperson-

erne instrueredes og tranedes på samme måde som i Eksperiment 4.

Farveopgaven: I forsoget anvendtes tolv forskellige let skelne
 

lige farvespots, og der vistes enten to eller fire farvespots

samtidigt. De prasenteredes på tilfaldigt valgte positioner

blandt de seks mulige (se Figur 10). Farveopgavens svarhedsgrad

varierede, enten skulle forsogspersonen identificere en relevant

farve mellem to samtidigt prasenterede farvespots (let farveop

gave), eller også skulle de identificere en af to relevante

farver mellem fire samtidigt prasenterede farvespots (svar far-

veopgave). Der anvendtes varieret traning af farveopgaven. For

hvert delforsog prasenteredes den eller de farver der ville vare

relevant(e) i det kommende delforszg (i.e. den samme procedure

som anvendtes for navneopgaven i Eksperiment 4).

Navneopgaven: I forsoget anvendtes de samme konstruerede sted
 

navne som i Eksperiment 4. Navneopgavens svarhedsgrad varieredes

også ved antallet af samtidigt prasenterede navne i de forskel

lige delforszg. Enten prasenteredes to navne samtidigt (let

navneopgave) eller der präsenteredes fire navne samtidigt (svar

navneopgave), men eet og samme navn var defineret som reaktions-
 

relevant i alle delforszg.
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4.3.1. Resultater af Eksperiment 5

Tabel 5 viser de enkelte forszgspersoners reaktionstider og
 

fejlrater på de visuelle opgaver for de 4 eksperimentelle

betingelser.

Tabel 5.: Forszgspersonernes (Sl-84) gennemsnitsreaktionstid
(RT) og fejlrate (err.) på varianterne af navneopgaven og
farveopgaven i Eksperiment 5. Tallene i parantes henviser til de
4 eksperimentelle betingelser.

 

 

 

NAVNEOPGAVE s1 sz s3 s4 Alle ss.
RT err. RT err. RT. err. RT err. RT. err.

LET (1) .70 .04 .62 .01 .78 .02 1.23 .00 .83 .02

LET (2) .70 .00 .67 .01 .87 .02 1.36 .04 .90 .02

SVER (3) .80 .06 .75 .13 .98 .19 1.37 .07 .97 .11

SVER (4) .80 .03 .74 .11 1.00 .06 1.41 .05 .99 .06

FARVEOPGAVE

LET (1) .70 .03 .78 .01 1.02 .04 1.18 .01 .92 .02

LET (3) .73 .00 .76 .00 1.01 .00 1.28 .00 .95 .00

SVER (2) 1.22 .06 1.19 .13 1.33 .21 1.52 .15 1.32 .14

SVER (4) 1.28 .05 1.03 .09 1.28 .18 1.59 .19 1.29 .13

 

For navneopgaven varierede reaktionstiden og fejlraten med 22:

tallet af payne. Den gennemsnitlige reaktionstid var .87 sek.,

når få navne prasenteredes samtidigt, og .98 sek., når flere

navne presenteredes. Forskellen i reaktionstid testedes med

t test og fandtes signifikant (p ( .01). Den gennemsnitlige

fejlrate var .02 for den lette navneopgave og .09 for den

svare. Forskellen i fejlantallet testedes med x2 test og fandtes

også signifikant (p ( .01).

Antallet af farver i farveopgaven påvirkede forszgspersonernes
 

gennemsnitlige reaktionstid og fejlrate på samme måde. Reakti-

onstiden på farveopgaven var .94 sek., når opgaven involverede

få farver, og 1.31 sek., når den involverede flere farver. For

skellen testedes med t-test og fandtes signifikant (p ( .01).
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Den gennemsnitlige fejlrate var .01, när få farver var involve-

ret, og .13, när mange farver var involveret. Forskellen i an-

tallet af fejl testedes med x2 test og fandtes signifikant (p <

.01).

Tabel 6 viser de enkelte forszgspersoners hastighed og regnetid

for de fire eksperimentelle betingelser.

Tabel 6.: Forszgspersonernes (Sl-84) gennemsnitlige hastighed

(H) og gennemsnitlige svartid (RT) for de fire eksperimentelle
betingelser i Eksperiment 5. N angiver antallet af observerede
reaktionstider.

 

FORSQGSBETINGELSER ALLE BETINGELSER

 

 

NAVN/FARVE let/let let/svar svar/let svar/svar

Sl H 114.2 67.0 72.5 52.7 76.6

RT .61 .58 .53 .59 .58

N 1335 2297 2175 2886 8693

SZ H 119.2 115.5 114.0 109.5 114.6
RT .78 1.05 .81 .99 .91
N 1181 1098 1238 1222 4739

S3 H 101.2 73.1 70.9 67.3 78.1

RT 1.19 1.27 1.19 1.24 1.22

N 1163 1525 1638 1679 6005

S4 H 74.0 72.9 67.8 65.1 69.9
RT 2.34 2.61 2.20 2.60 2.44

N 1094 1029 1232 1160 4515

Alle Ss H 102.2 82.2 81.3 73.7 84.8
RT 1.23 1.38 1.18 1.36 1.29

N 4773 5949 6283 6947 23952

 

Som det ses

mellem forszgspersoner, men forszgsbetingeslerne

tente effekter. Gennemsnitshastigheden varierede med antallet af

navne i navneopgaven. Når der var få navne involveret, var gen-

nemsnitshastigheden 91.8 km/t, når der var mange,

snitshastigheden 75.5 km/t. Variation i

hastigheden tilsvarende. Når mange

tabellen, varierede både

farver var involveret,

hastighed og regnetid

farveopgaven påvirkede

havde konsis-

var gennem-
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gennemsnitshastigheden 77.9 km/t, når få farver var involveret,

var gennemsnitshastigheden 91.8 km/t. En to-vejs variansanalyse

af hastighedsvariationen viste signifikant forskel mellem de to

varianter af navneopgaven (p ( .03 ), mellem de to varianter af

farveopgaven (p ( .03) og mellem forsogspersonerne (p ( .001).

Forskellen i forsogspersonernes regnetider var ikke stor. Når

der var mange navne, var den gennemsnitlige regnetid lidt kor-

tere, end når der var få. Den gennemsnitlige regnetid var 1.27

sek., når navneopgaven var svar, og 1.31 sek., når den var let,

men denne forskel var ikke signifikant. Variationen i farveop-

gaven påvirkede regnetiderne i modsat retning. Den gennemsnitli-

ge regnetid var 1.21 sek., når få farver var involveret i opga-

ven, og 1.37 sek., når mange farver var involveret. En to vejs

variansanalyse af forskellen i regnetid viste signifikant

forskel mellem de to varianter af farveopgaven (p ( .01) og

mellem forsogspersonerne (p ( .001) men ingen andre signifikante

effekter.

4.3.2. Diskussion af Eksperiment 5

I de fleste henseender påvirkede antallet af navne i navne

opgaven og antallet af farver i farveopgaven forsogspersonernes

prastation på samme måde. Når antallet af stimuli, farver eller

navne, var stort korte forsogspersonerne langsommere. De var

også l&ngere tid om at reagere på de relevante stimuli, og an-

tallet af fejl var storre, end når få stimuli var involveret i

opgaverne. Den kognitive belastning varierede imidlertid kun

lidt med antallet af navne i navneopgaven, medens der var sig

nifikant forskel i forsogspersonernes kognitive belastning mel-

lem de to varianter af farveopgaven.

Effekterne af antallet af stimuli var med andre ord ganske ens-

artede, når bortses fra variationen i regnetiden. Forskellen i

regnetidernes variation mellem de to opgaver (farveopgaven og

navneopgaven) kan med rimelighed relateres til de anvendte tra-

ningsbetingelser. Farveopgaven i Eksperiment 5 anvendte varieret
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traning. Identifikationen af den relevante farve kunne da ikke

automatiseres, men kravede antagelig kontrolleret sogning. Nav-

neopgaven tranedes konsistent, og identifikationen af det rele

vante navn kunne i princippet baseres på perceptuel analyse af

bogstavmonstre i navnefeltet. Det tog dog längere tid at reage-

re, når der prasenteredes flere navne, end når der prasenteredes

få, men processen syntes ikke at belaste det kognitive system.

Mängden af träning var neppe tilstrakkelig til at registrering

af det relevante navn automatiseredes helt, idet antallet af

prasenterede navne både påvirkede identifikationsprocessens

effektivitet og forsogspersonernes korselshastighed. Forsogs-

personernes kognitive belastning voksede derimod ikke med an

tallet af navne i opgaven.

4.4. Sammenfattende diskussion af simulatorstudierne

De to simulatoreksperimenter havde til formål at belyse, hvilke

variationer i en korslsopgaves informationsbehandlingskrav der

vil medfore variation i bilforeres kognitive belastning. Ekspe-

rimenterne skulle også belyse forholdet mellem forsogspersoner

nes prestation på de visuelle opgaver og på regneopgaverne.

Resultaterne af disse forste forsog på at studere effekten af

systematisk variation i visuelle opgavers informationsbehand-

lingskrav i en koresimulator, ledte ikke til helt klare kon-

klusioner vedrorende forholdet mellem variation i korselsopga-

vens informationsbehandlingskrav og forsogspersoners kognitive

belastning og prastation. Selvom effekten af at variere kor

selsopgavens informationsbehandlingskrav ikke var helt konsi-

stent mellem de to forsog, viste simulatorundersogelserne som

helhed bemarkelsesvardige tendenser. Som helhed tyder resultat-

monsteret på, at de forskellige stimuluskategorier var af mindre
 

betydning for variationen i forsogspersonernes kognitive belast-

ning end de forskellige traningsbetingelser. Dette resultat

synes at vise, at den anvendte sekundaropgavemetodik reflekte

rede generelle variationer i forsogspersonernes forarbejdnings
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strategi. Når der anvendtes varieret träning, varierede forsogs

personernes kognitive belastning med kompleksiteten af de visu-

elle opgaver, men den kognitive belastning varierede ikke når

der anvendtes konsistent träning. I de tilfelde, hvor en visuel

opgaves informationsbehandlingskrav ogede forsogspersonernes

kognitive belastning, fandtes i alle tilfalde en forringet

prestation på de visuelle opgaver, selvom forsogspersonerne
 

korte med lav hastighed.

Resultatmonsteret varierede mere når der anvendtes konsistent
 

träning. For farveopgaven i Eksperiment 4 lykkedes det tilsyne

ladende ikke at variere forsogsbetingelserne tilstrekkeligt til

at fremkalde nogen effekt. Hverken forsogspersonernes effek

tivitet i at identificere af farvestimuli, deres hastighed eller

deres kognitive belastning påvirkedes af graden af forskel i

farve mellem den relevante og den irrelevante farvespot. Nav

neopgaven i Eksperiment 5 gav et andet resultatmonster. Her på

virkedes både identifikationens effektivitet og korselshastig-
 

heden uden nogen som helst forogelse af forsogspersonernes kog-

nitive belastning.
 

Simulatorforsogene viste generelt små variationer i forsogsper

sonernes kognitive belastning, men den forskel, der faktisk

fandtes, synes at vise at den kognitive belastning var et sensi-

tivt mål for variationen i forsogspersonernes generelle prästa

tion. I eksperiment 5 fandtes dog forringet prestation på navne

opgaven uden at forsogspersonernes kognitive belastning voksede.

En forklaring af dette resultat kan vare, at et storre antal

navne hammede den perceptuelle selektion af det relevante navn

ved at forringe segregeringsbetingelserne. Jo flere navne der

presenteredes samtidigt jo sterkere maskeredes det relevante

navn, og selektionsprocessen forsinkedes deraf. I praksis svarer

denne effekt til den man ville forvente for en databegranset

opgave, selektionsprocessen vil da kunne vare mindre effektiv

uden at det kognitive system belastes (Norman og Bobrow, 1975).
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5. GENEREL SAMMENFATNING

Undersogelserne af variation i bilforeres kognitive belastning

under korsel i varierende trafikomgivelser viste, at bilforernes

kognitive belastning varierede systematisk med korselsomgivel-

sernes variation. Den kognitive belastning var hojere under kor-

sel gennem byområder end under korsel på landevejsstrakninger og

den kognitive belastning voksede lige for vigelinien, når for-

sogsbilister gennemkorte åbne landevejskryds. Variationen i den

kognitive belastning fandtes, selvom forsogsbilisterne nedsatte

hastigheden, når korselsomgivelsers kompleksitet voksede.

Feltundersogelserne viste, at den anvendte sekundaropgavemetode

var sensitiv for den variation i bilforeres kognitive belast-

ning, der forårsagedes af variationen i korselsomgivelserne.

Undersogelserne viste også, at bilforernes hastighedstilpasning

ikke kompenserede fuldt ud for variationen i korselsopgavens

krav. På landevejsstrakninger kunne bilforerne både kore starkt

og lose regneopgaverne effektivt, men i komplekse korselsom-

givelser korte de langsommere, og de regnede også langsommere.

En analyse af forholdet mellem trafikulykker, hastighed og

kognitiv belastning på de tre bygennemfartssträkninger viste, at

i de strakningsintervaller, hvor den kognitive belastning var

hoj, var der registreret flere ulykker end i de intervaller,

hvor den kognitive belastning var lav. Noget tilsvarende fandtes

ikke for strakningsintervaller med hoj eller lav hastighed.

Resultaterne synes i god overensstemmelse med en generel kapaci-

tetsmodel, hvorefter ogede informationsbehandlingskrav i kom

plekse trafikomgivelser må antages at medfore mindre effektiv

informationsbehandling end korsel i enkle trafikomgivelser.

Feltundersogelserne var dog ikke egnede til at foretage en

precis bestemmelse af, hvilke typer af variation i korsels-

omgivelserne, der påvirkede forsogsbilisternes kognitive be-
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lastning. Forholdet mellem de målte variationer i bilforernes

kognitive belastning og variationen i bilfarernes kzrselspresta

tion kunne også fortjene yderligere dokumentation. Da sådanne

underszgelse krever specifikke og velkontrollerede variationer

af korselsopgaven, er det ikke muligt at gennemfzre dem som

feltundersegelser. Studierne af variation i forszgspersoners

kognitive belastning i trafikken videreertes derfor med to la

boratorieforszg, der begge gennemfortes i koresimulator. Disse

underszgelser skulle belyse, hvordan variation af forskellige

opgaver ville påvirke forszgspersoners prestation, kzrselshas-

tighed og kognitive belastning.

Simulatorstudierne var mindre omfattende end feltundersogelser-

ne, og resultaterne af dem vanskeligere at tolke. Som helhed

syntes resultaterne af Simulatorstudierne at vise, at de anvend-

te typer af stimuli (farver eller navne), var af mindre betyd-

ning for variationen i forszgspersonernes kognitive belastning

end de anvendte treningsbetingelser. Når der anvendtes varieret

trening, varierede forszgspersonernes prestation og kognitive

belastning med antallet af stimuli, der var involveret i opga-

ven. Resultatmznsteret for konsistente treningsbetingelser var
 

mindre entydigt. Variationen i farveforskel (Eksperiment 4) gav

ingen effekter, men variation i antallet af navne i opgaven

(Eksperiment 5) medfzrte, at forsogspersonernes prestation og

hastighed varierede, derimod måltes ikke endring i forszgsper-

sonernes kognitive belastning. En mulig forklaring af, at pre-

stationen forringedes uden at den kognitive belastning voksede,

kan baseres på forskelle i segregeringsbetingelserne. Det krever

dog sterkere empiriske evidens end den foreliggende at drage

denne konklusion.

Et af udgangspunkterne for at studere variation i bilfereres

kognitive belastning var spzrgsmålet om, hvorvidt vej-trafiksys-

temet inducerer så konsistente treningsbetingelser, at kersels-

aktiviteten kan automatiseres ved trening. Resultaterne af felt-

underszgelserne viste, at rutinerede bilforeres kognitive be
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lastning varierede på en sådan måde, at kzrsel i virkelig trafik

gå antages at krave central kapacitet. Simulatorunderscgelserne

synes at statte denne tolkning. Simulatorstudiernes hovedresul-

tat var, at de anvendte traningsbetingelser viste sig at vare a;

starre betydning for forszgspersonernes kognitive belastning end
 

de anvendte stimuluskategorier. Dette resultat styrker antagel-

sen om, at den anvendte sekundaropgavemetode var sensitiv for

begransniger i centrale dele af det kognitive system.
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