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FÖRORD

Denna rapport har tagits fram inom projektet Informationsinhämtning via
det perifera seendet och nyttan i vägtrafiken som finansieras i sin helhet av

Vägverket. Rapporten utgör en första etapp av projektet som ingår i den

satsning som Vägverket gör inom området Väginformatik och trafikled-

ning .

Linköping i november 1996

Stefan Samuelsson och Lena Nilsson
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Om möjligheterna att upptäcka och identifiera perifert presenterad informa-

tion i bilen

av Stefan Samuelsson och Lena Nilsson

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning
En stor andel av den information som vi behöver för att manövrera en bil på ett

säkert sätt får vi via synen. Det finns beräkningar som tyder på att upp .till 90% av
den information som vi använder oss av när vi kör en bil hämtar vi från trafik-

miljön utanför bilen och från olika displayer som finns placerade i bilen. Vi vet
också att de allra flesta olyckstillbud i trafiken orsakas av visuella misstag som

t.ex. innebär att vi inte ser olika vägskyltar eller andra trafikanter som befinner sig

på eller i nära anslutning till vägen. En tänkbar orsak till dessa misstag kan vara

att vi då och då har ett behov av att läsa av information som presenteras i bilen.

Detta medför i sin tur att vi för en kort stund lämnar vår uppmärksamhet på den

framförvarande trafikmiljön och att risken för olyckor eller olyckstillbud ökar. Av

dessa skäl kan det vara av vikt att försöka presentera information i bilen på ett

sådant sätt som minimerar den mängd fokuserad uppmärksamhet som måste

investeras för att ta till sig informationen i en körsituation. Syftet med följande

rapport är att kritiskt granska de möjligheter som eventuellt finns när det gäller att

presentera sådan information i det perifera synfältet.
En klar majoritet av de visuella funktioner som människan besitter är optimala

i det centrala synfältet. Något förenklat kan man konstatera att det centrala seendet

är specialiserat när det gäller olika former av igenkänning. Detta innebär att det

centrala seendet är helt avgörande när det gäller färgperception och att upptäcka

och känna igen detaljer hos föremål och mönster, samt när det gäller att urskilja

små olikheter mellan olika visuella former. Det perifera seendet å andra sidan har

sin främsta funktion i att registrera ljus- och rörelseförändringar (dessa funktioner

är viktiga för vår orienteringsförmåga). Det perifera seendet klarar också i viss

mån av att diskriminera mellan olika former på föremål (dvs. att avgöra om det är
en triangel, cirkel eller rektangel som presenteras i periferin), samt att i viss

utsträckning avgöra var ett föremål är placerat i ett rum. Detta innebär att den

centrala och perifera perceptionen kompletterar varandra genom att det perifera

seendet framförallt registrerar förändringar i det perfiera synfältet som i sin tur

pockar på uppmärksamhet genom att dra till sig blicken (fokuseras).

Av den forskning som presenteras i föreliggande rapport framgår det ganska

entydigt att antalet korrekta svar på stimuli som presenterats perifert i regel under-

stiger 90% så fort vinkeln mellan en fixeringspunkt och den perifera informa-
tionen är störreän 5 grader. Dessutom har den perifera uppgiften i regel varit att så

snabbt som möjligt upptäcka ett stimuli, snarare än att identifiera eller att läsa av

information som presenteras i det perifera synfältet. Detta innebär att om vi har ett
avstånd på 1 meter till en fixeringspunkt, så motsvarar en vinkel på 5 grader ett

område som totalt omfattar ca 17 om både vertikalt och horisontellt. Om vi dess-

utom antar att vi inom detta område i genomsnitt har en kapacitet att upptäcka och

i bästa fall eventuellt läsa av ungefär 90 procent av den information som dyker

upp inom detta område utan att vi tvingas till någon omfixering, då följer också att
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det knappast går att placera en eller flera displayer i bilen utan att man på ett

märkbart sätt påverkar inhämtningen av syninformation från trafikmiljön som
man behöver för att manövrera bilen på säkrast möjliga sätt. Det enda alternativet

som återstår är således att placera ut informationen i bilen med sådana vinklar i
förhållande till föraren att riskerna för att presenterad information förblir oupp-

täckt är uppenbar (såvida inte föraren lämnar sin uppmärksamhet på trafiken för
att läsa av en display i bilen).

Det framgår också av de undersökningar som behandlas i rapporten att både

visuell komplexitet och kognitiv belastning reducerar den information som man

lyckas upptäcka i det perifera synfältet. Detta betyder att när den visuella

komplexiteten är hög i en fixeringspunkt minskar Vår förmåga att upptäcka infor-

mation och registrera förändringar i det perifera området. Samma princip gäller

när den kognitiva belastningen är stor. Det är också viktigt att komma ihåg att den

kognitiva belastningen inte bara bestäms av den faktiska komplexiteten hos en

extern situation, utan samma situation kan upplevas som mer eller mindre belas-
tande beroende på i vilken utsträckning den är förutsägbar för en given individ.

Även om den analys som har gjorts i rapporten intar en ganska pessimistisk
hållning till möjligheterna att överföra relevant information till föraren med hjälp

av en display som placeras i det perifera synfältet, går det ändå att urskilja några

principer som skulle kunna vara möjliga att tillämpa;

Basera viss information på meningsbärande ljus- och rörelseförändringar

Ge informationen rena och enkla former med så få detaljer som möjligt

Använda så stora tecken och symboler som möjligt
Undvika att förmedla informationen via färgkoder

Presentera en viss typ av information på samma ställe och väl separerat från

annan information som kan dyka upp i samma display

Undvika att information presenteras i komplexa trafiksituationer

Överväga vilka trafikantgrupper som kan tjäna på att få information presente-

rad perifert i bilen

9
6
9
6
9
6
9
6
9
6

96

En del av dessa principer kommer att testas på VTI under våren 1997. Den

första studien kommer att genomföras i simulator, där vi har utmärkta möjligheter
att studera den perifera informationinhämtningen samtidigt som vi kan registrera

kvaliteten i själva bilkörningen.
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About the possibilities to detect and identify in-car information in the
peripheral field of view

by Stefan Samuelsson and Lena Nilsson

Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)

S-581 95 Linköping, Sweden

Summary
Most information needed when driving a car is visual and, together with an

increasing amount of information that can be displayed while driving, there is a

need to examine alternative ways of presenting information to the driver. The

primary purpose of the paper sent is to review research on the possibility to

present in-car information to the driver in the peripheral field of view, and to

examine whether this is achievable without the driver having to shift focus from

the fOrward field of View in order to obtain information presented peripherally.

Visual events are perceived not only in the area of central vision, but in the area

of peripheral vision as well. Some events occurring in the peripheral field of view

may be detected and even identified by the Observer, but as a general rule, the

number of detected events displayed in the peripheral field of view successively

decreases with the angle between the event and the fixation point, as well as with

increasing visual complexity and/or cognitive load induced in the central field of

view. Although these findings are not encouraging regarding the possibility to

present in-car information peripherally, there are some principles that might be

useful. Firstly, it is easier to detect information in pure and simple forms with 'as

few details as possible. Secondly, there should be one pre-defined places in a

display where certain types of peripheral information might occur - these

particular places should be clearly separated from other places where information

is displayed. Thirdly, it may be possible to use changes in brightness and/or
motion to convey specific in-car messages.

Even if some of these principles can be used to convey in-car information to

the driver, the potential use of information presented peripherally will, to a great

extent, be restricted in any driving situation with high complexity regarding visual
surroundings and/or cognitive demands.

Some of these principles will be tested in the VTI driving simulator, together
with studies of the interaction between different codes to convey in-car informa-
tion peripherally and the complexity in the driving task.
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1 Bakgrund och syfte
En stor andel av den information som vi behöver för att manövrera en bil på ett

säkert sätt får vi via synen. Det finns beräkningar som tyder på att upp till 90% av
den information som vi använder oss av när vi kör en bil hämtar vi från trafik-

miljön utanför bilen och från olika displayer som finns placerade i bilen (Hills,

1980). Även om det finns all anledning att inta ett skeptiskt förhållningssätt till en

sådan exakt uppgift, framstår det emellertid ganska klart att en stor del av den

information som vi behöver när vi kör bil inhämtar vi via synsystemet, till skillnad

från andra sinnen som t.eX. hörseln eller det taktila sinnet. Vi vet också att de allra

flesta olyckstillbud i trafiken orsakas av visuella misstag som t.ex. innebär att vi

inte ser olika vägskyltar eller andra trafikanter som befinner sig på eller i nära

anslutning till vägen (Loo, 1978). Visuella misstag definieras således av de situa-

tioner där vi av någon anledning fokuserar vårvisuella uppmärksamhet på annan

information än den vi skulle behöva vid en Viss tidpunkt för att undvika att en

kritisk situation uppstår. En av flera tänkbara orsaker till dessa misstag kan vara
att vi då och då har ett behov av att läsa av information som presenteras i bilen.

Detta medför i sin tur att vi för en kort stund tar vår uppmärksamhet ifrån trafik-

miljön och att risken för olyckor eller olyckstillbud ökar.

Utvecklingen inom informationstekniken har inneburit att mängden informa-

tion som skulle vara möjlig att presentera antingen inne i eller utanför bilen har

ökat markant. Som en följd av att användandet av head-up displayer (HUDs) har

etablerats inom flygbranchen finns det idag många biltillverkare som har börjat att

undersöka möjligheterna att presentera information i bilarna med samma eller

liknande teknik (Keifer, 1995). De HUDs som man har börjat bygga in i olika

bilmärken (Lex. GM, Toyota och Nissan) har hittills omfattat en relativt begränsad

mängd information (t.ex. hastigheten, Vägvisare och enkla varningsfunktioner) och

i regel har samma typ av information även presenterats med hjälp av olika

displayer placerade på sedvanligt sätt (Keifer & Gellatly, 1996). Det är emellertid

troligt att man i kommande generationer av HUDs kommer att försöka utöka den

mängd information som man vill skall vara tillgänglig i en bil och att den sanno-

likt kommer att inkludera information som tex. anger vägval eller bromsavståndet

till framförvarande fordon osv. Den här utvecklingen illustrerar behovet av att

försöka finna nya sätt att förmedla information på så att en förare av en bil

antingen inte behöver ta uppmärksamheten ifrån sådana förhållanden som är

direkt avgörande för att manövrera bilen på ett säkert sätt eller att man åtminstone
kan minimera den tid som går åt för att läsa av viss information i bilen.

Ett annat utförande, som har prövats i liten skala, är att placera information

inne i bilen ovanför förarens centrala synfält i vertikal led. Den prototypsom har

tagits fram kallas för VISOR och placeras i anslutning till bilens solskydd. Bakom

den här designen finns en idé om att föraren skall kunna inhämta och bearbeta

perifert placerad information, utan att behöva lämna fokus på den framförvarande

trafikmiljön. Hittills har den här utrustningen används för att förmedla information

om vägval, men ambitionen är att försöka utöka mängden information som skulle
kunna presenteras på motsvarande sätt.

Det huvudsakliga syftet med projektet Informationsinhämtning via det perifera
seendet och nyttan i vägtrafiken är att undersöka de möjligheter och begräns-

ningar som finns när det gäller att ta in information som presenteras perifert i

bilen. Det ingår också i projektet att studera huruvida det är möjligt att identifiera
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sådan information utan att det påverkar våra möjligheter att upprätthålla en foku-

serad uppmärksamhet på den framförvarande trafikmiljön. Den idé som

genomsyrar projektet är att försöka presentera information i bilen på ett sätt som
minimerar den tid som man behöver ägna åt att inhämta informationen (t.ex.

hastigheten, varningssignaler osv). Därmed skulle man kunna minska risken för

trafikolyckor som i första hand beror på att man för en kort stund lämnar fokus på
vägbanan och dess närmaste omgivning. Den konkreta betydelse som projektet har

potential att föra med sig är framförallt att hitta nya sätt att presentera information

på som t.ex. skulle kunna innebära att displayer placeras i nära anslutning till sol-
skyddet i bilen, istället för sedvanliga displayer på instrumentbrädan.

Följ ande litteraturöversikt 'utgör en första etapp av projektet. Den är framförallt

tänkt att bidra till ett underlag för de empiriska studier som skall utföras på VTI

under hösten 1996. Detta innebär att rapporten har som sitt främsta syfte att

behandla det perifera seendet dels med avseende på hur stort det funktionella syn-

fältet är kring en given fixeringspunkt, dels med vilken säkerhet det är möjligt att

urskilja och identifiera visuell information som presenteras strax utanför ett

förhållandevis begränsat synfält under det att vi upprätthåller en fokuserad upp-

märksamhet. Den tillämpning som kommer att ligga i förgrunden är med vilken

framgång det är möjligt att inhämta information via olika displayer i det perifera

synfältet i anslutning till det funktionella synfält (som en bilförare är helt beroende

av när ett fordon skall manövreras på ett säkert och adekvat sätt). Litteratur-

genomgången omfattar till viss del grundforskningen om den perifera percep-

tionen. Ambitionen har framförallt varit att ge en grundlig genomgång av den

litteratur som direkt har fokuserat på dels hur effektiv en informationsinhämtning

via det perifera seendet faktiskt är, dels vilken typ av information som man med

framgång kan presentera i det perifera synfältet. I rapporten kommer vi också att

gå igenom den forskning som hittills har gjorts på olika HUD tillämpningar, som
redan har eller snart kommer att finnas i våra bilar.
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2 En distinktion mellan centralt och perifert seende
Innan vi behandlar de visuella funktioner som det centrala respektive perifera

seendet antas ombesörja måste vi definiera de begrepp som kommer att användas

nedan (se även figur 1). Med fixeringspunkt avses den punkt som vi vid varje

enskilt Ögonblick tittar på eller mot. I experimentella sammanhang brukar man be

sina testpersoner att fokusera på en enskild siffra eller bokstav. Detta medför att

man som testledare, genom att fråga vad det var som blev presenterat, kan för-

säkra sig att testperisonen verkligen fokuserar en bestämd punkt. Det centrala syn-

fältet omfattar ett relativt begränsat område kring själva fixeringspunkten som vi

med tillräcklig skärpa kan använda för att urskilja och identifiera den information

som presenteras. Det centrala seendet definieras följaktligen av devisuella funk-

tioner som vi har möjlighet att utföra inom det centrala synfältet. Det perifera syn-

fältet motsvarar det område i synfältet som tar vid utanför det centrala synfältet

och som har sin yttersta gräns vid ca. 180 grader när vi tittar rakt fram. Det peri-

fera seendet omfattar således den visuella information som vi får från det perifera

området. Den generella regeln är att skärpan varmed vi kan identifiera information

successivt minskar och där vi vid stora vinklar mellan en fixeringspunkt och den

perifera informationen t.o.m kan få svårt att upptäcka information som presente-

ras.

 

Periferin <-I- +ê- Periferin

    

Figur] En schematisk bild Över det centrala synfältet ( ), det
funktionella synfältet ( ----------- ) och det perifera synfältet, samt
enfixeringspunkt OO

Ytterligare ett begrepp som kommer att användas flitigt i den här litteraturöver-

sikten är det funktionella synfältet. Det funktionella synfältet omfattas av det
område i synfältet där vi med förhållandevis stor säkerhet kan både urskilja och

identifiera information som presenteras utanför fixeringspunkten. Det funktionella

synfältet antas omfatta ett område som i de allra flesta fall inte är större än ca 5

grader från fixeringspunkten. En annan viktig avgränsning är att det funktionella

synfältets storlek kan variera beroende på vilka krav som samtidigt ställs på det
centrala seendet.

En klar majoritet av devisuella funktioner som människan besitter är optimala
i det centrala synfältet och forskningen har framförallt varit inriktad mot att

karaktärisera hur det centrala seendet fungerar. Den här inriktningen på forsk-
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ningen är ganska naturlig eftersom de frågor som handlar om hur vi kan urskilja

och identifiera objekt och detaljer hos olika mönster, t.ex. hur ser den visuella

processen ut när vi läser, i regel har setts som mer centrala och därmed fått ett

större utrymme. Något förenklat kan man konstatera att det centrala seendet är

specialiserat när det gäller olika former av igenkänning, medan förmågan att

orientera sig i ett spatialt rum handhas i första hand av det perifera seendet. Detta

innebär att det centrala seendet är helt avgörande när det gäller färgperception och
att upptäcka och känna igen detaljer hos föremål och mönster, samt när det gäller

att urskilja små olikheter mellan olika visuella former. Det perifera seendet å

andra sidan har sin främsta funktion i att registrera ljus- och rörelseförändringar i

det perifera synfältet (dessa funktioner är viktiga för vår orienteringsförmåga). Det

perifera seendet klarar också i viss mån av att diskriminera mellan olika former på

föremål (dvs. att avgöra om det är en triangel, cirkel eller rektangel som presente-

ras i periferin), samt att i viss utsträckning avgöra var ett föremål är placerat i

rummet (Johnson, Keltner, & Balestrery, 1978). Den här distinktionen mellan det

centrala seendet och förfinade igenkänningsprocesser å ena sidan och det perifera

seendet och orientering å andra sidan kan också manifesteras i grad av medveten-

het. Under normala omständigheter måste vi vara medvetna i en igenkänning,

medan förmågan att orientera oss kan ske mer eller mindre reflexmässigt och utan

någon högre grad av medvetenhet (Leibowitz, 1986). En enkel illustration är det

faktum att de allra flesta av oss kan gå och läsa samtidigt. Trots att vår uppmärk-

samhet är riktad mot den text som vi läser kan vi ändå ganska effektivt orientera

oss i ett rum och undvika de allra flesta hinder som kommer i vår väg.

Det är således viktigt att slå fast är att det centrala seendet är överlägset det

perifera seendet när det gäller de allra flesta visuella funktionerna. Det perifera

seendet fungerar emellertid bra när det gäller att upptäcka ljus- och rörelseföränd-
ringar i hela synfältet. Det här innebär att det perifera seendet framförallt fungerar

som en visuell väckarklocka som hela tiden signalerar förändringar i vår perifera

omgivning och som registrerar hur vi själva rör oss i ett spatialt rum. Vi vet också

att det perifera seendet interagerar med andra sensoriska system som bland annat

bidrar till att vi kan kontrollera våra kroppsrörelser och kroppshållning, samt att vi

kan bibehålla stabila ögonfixeringar (Leibowitz, 1986). Detta innebär i sin tur att

det perifera seendet primärt inte används för att identifiera och känna igen objekt

och mönster, utan för att registrera förändringar som i sin tur kan bli föremål för

en visuell fixering och först därefter identifieras på ett säkert sätt.

I en körsituation kännetecknas den visuella scen som spelas upp i körriktningen
av en konstant ström av föremål (t.ex. hus, affärer, träd osv) som i många fall är

irrelevanta för köruppgiften. De föremål som ligger i utkanterna av det synfält som

centreras till fordonets riktning rör sig snabbare än de föremål som ligger mitt i

eller i nära anslutning till denna riktning. Detta faktum pekar på att den perifera

information som Vi kan tillgodogöra oss är viktig för att kunna bestämma vår

hastigheten och riktning. Därmed fyller det perifera seendet en viktig funktion vid

bilkörning som den centrala information inte kan uppfylla. Det perifera seendet

bestämmer också till viss del var vi ska fokusera vår blick. Det centrala seendet är

däremot helt avgörande för att vi ska kunna identifiera objekt och detaljer i ett
begränsat område av synfältet. Detta innebär att den centrala och perifera percep-

tionen kompletterar varandra genom att det perifera seendet framförallt registrerar

förändringar i det perfiera synfältet som i sin tur pockar på vår uppmärksamhet.
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3 Det funktionella synfältet
Samarbetet mellan det centrala och det perifera seendet spelar en mycket viktig

roll i ett människa-maskin system. När vi t.ex. kör bil måste vi kontinuerligt och
på ett korrekt sätt inhämta information som ligger i eller i närheten av det funk-

tionella synfältet och samtidigt kunna upptäcka oförutsedda händelser i det peri-

fera synfältet som i sin tur förmedlar viktig information om hur vi bör agera i en

given situation. De flesta undersökningar som har studerat det funktionella

synfältet har använt sig av en metod som innebär att man presenterar två uppgifter

samtidigt (Dual-task studies). Detta innebär att testpersonen utför en uppgift som

presenteras i en fixeringspunkt samtidigt som testpersonen blir instruerad att upp-

täcka eller kategorisera information som presenteras i det perifera synfältet. Det

funktionella synfältet definieras i dessa undersökningar som det område runt en
fixeringspunkt där testpersonerna med en hög grad av säkerhet klarar av att upp-

täcka information som presenteras perifert samtidigt som hon klarar av att utföra

uppgiften som presenteras i fixeringspunkten.

Ett annat kännetecken för dessa studier är att man manipulerar uppgiften som

presenteras i fixeringspunkten. Detta har inneburit att man har försökt att antingen

variera visuell komplexitet eller kognitiv belastning i fixeringspunkten. I dessa

studier definieras vanligtvis den visuella komplexiteten som antalet visuella

informationsenheter som blir presenterade samtidigt i fixeringspunkten. Den

primära uppgiften för testpersonen är att urskilja ett särskilt visuellt mönster.

Kognitiv belastning brukar man manipulera genom att variera svårighetsgraden

hos enkla beslut som testpersonen skall fatta. Detta gör man i regel genom att t.ex.

presentera siffror eller bokstäver i fixeringspunkten och samtidigt instruera test-

personen att utföra olika beslut som varierar i svårighetsgrad på basis av den

information som visas (detta håller den visuella komplexiteten konstant). Den här

experimentella distinktionen gör man för att kunna separera den effekt som visuell

komplexitet har på det funktionella synfältet från den inverkan som kognitiv

belastning eventuellt har. I samband med bilkörning är emellertid en sådan

distinktion knappast meningsfull eftersom det i trafiksammanhang finns ett starkt

samband mellan den visuella komplexiteten i en viss trafiksituation och i vilken
utsträckning man upplever samma situation som kognitivt belastande. I den här

sammanställningen kommer vi därför inte att göra några större ansträngningar för

att särbehandla de eventuella effekter som visuell komplexitet och kognitiv

belastning har på det funktionella synfältet.

3.1 Det funktionella synfältet: Empiriska studier

Chan & Courtney (1993)

I Chan och Courtney (1993) ville man studera om och i så fall hur sannolikheten

att upptäcka information som presenterades i det perifera synfältet påverkades när
vinkeln mellan en fixeringspunkt och den perifera informationen successivt ökade.

Ett annat syfte var att studera om sannolikheten att upptäcka perifert presenterad

information minskade när den kognitiva belastningen i fixeringspunkten ökade. I

undersökningen presenterades en rad med 38 tecken (X) och den perifera uppgif-

ten var att upptäcka om och i så fall var bokstaven V blev presenterad (t.ex.

XXXXXXXVXXXXXXXXXXX 23 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Tre

olika nivåer av kognitiv belastning i fixeringspunkten (den visuella komplexiteten

höll man konstant) skapades genom att testpersonerna (1) helt enkelt skulle upp-
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märksamma två siffror utan att ge någon form av respons, (2) två siffror

presenterades och testpersonerna skulle upprepa siffrorna och (3) två siffror

presenteras och testpersonerna skulle ange summan. Den perifera informationen

presenterades i 8 olika lägen i förhållande till den centrala fixeringspunkten (2,2,

3,6, 5,0, 6,3, 7,7, 9,0, 10,4, 11,7 grader). Området vari information presenterades

var 26,33 grader i det horisontella planet. En respons var korrekt om den inte
avvek mer än 2 tecken jämfört med V's korrekta position.

Resultaten Visade att testpersonerna klarade av den perifera uppgiften nästan

helt utan misstag när informationen presenterades 2,2 och 3,6 grader i förhållande

till fixeringspunkten (95.7% korrekta svar), medan den procentuella andelen

korrekta svar i den perifera uppgiften sjönk till 45.5% vid 7.7 grader. Vid ännu
större vinklar avgav testpersonerna korrekta svar i mindre än 25% av fallen. Det

generella mönstret i resultaten var således att antalet korrekta responser minskade

som en funktion av vinkeln, dvs. färre korrekta svar ju längre ut i periferin som

informationen presenterades. Ett annat resultat var att antalet perifera uppgifter

som testpersonerna klarade av att upptäcka minskade när den kognitiva belast-

ningen i fixeringspunkten ökade. Denna minskning var emellertid inte signifikant

när vinkeln mellan fixeringspunkten och den perifera uppgiften var förhållandevis
liten (dvs. mellan' 2,2 till 6,3 grader). Däremot minskade antalet tillfällen då test-

personerna upptäckte den perifera informationen markant när den kognitiva

belastningen ökade och när informationen presenterades med en vinkel som var

större än 6,3 grader mellan fixeringspunkten och den perifera informationen. Av

den här undersökningen kan man således konstatera att den säkerhet varmed man

kan upptäcka information som presenteras i det perifera synfältet minskar succes-
sivt ju längre ut i periferin som informationen presenteras. Dessutom fann man

stöd för att en högre kognitiv belastning framförallt påverkade antalet korrekt

identifierade V's när vinkeln mellan fixeringspunkten och den perifera uppgiften

var förhållandevis stor.

Williams '(1982)

Även Williams (1982) ville studera effekten på det perifera seendet när man vari-

erar den kognitiva belastningen i fixeringspunkten. Williams försäkrade sig om att

den visuella belastningen i fixeringspunkten var konstant över de olika kognitiva

belastningarna genom att låta testpersonerna utföra enkla beslutsprocedurer som i

båda fallen bestod av bokstavspar (Posner & Mitchell, 1967). Besluten handlade

om att antingen avgöra om två bokstäver som presenterades var samma bokstäver

(oavsett om det var gemener eller versaler; kategorimatchning) eller att avgöra om
två bokstäver som presenterades såg exakt likadana ut (fysikalisk matchning). Det

anses väl belagt att en kategorimatchning ställer något högre kognitiva krav på

testpersonen jämfört med en enkel fysisk bokstavsmatchning (Posner & Mitchell,

1967).
Williams (1982) presenterade linjer i periferin som antingen var horisontella

eller vertikala och registrerade med vilken snabbhet (reaktionstid) testpersonerna

kunde avgöra om något hade presenterats i det perifera synfältet. Linjerna

(antingen horisontella eller vertikala) presenteras med vinklarna 1.66, 3.33 och 5.0

grader i förhållande till fixeringspunkten och dessutom kunde linjerna dyka upp på

åtta olika ställen (se figur 2).

Resultaten visade att reaktionstiderna var lika oavsett i vilken position runt
fixeringspunkten som linjerna blev presenterade och oavsett vilken typ av linje det
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var testpersonerna skulle upptäcka (horisontella eller vertikala). Huvudresultaten

var dock att den snabbhet (reaktionstid) varmed testpersonerna reagerade på peri-

fera stimuli blev långsammare desto längre ut i periferin som linjerna presentera-r

des och att det tog längre tid när den kognitiva belastningen i det centrala synfältet

var något större (dvs. kategori jämfört med fysisk bokstavsmatchning).

Nord

Väst Öst

 

Syd

Figur 2 En schematisk bild Över de åtta positioner som användes i Williams
experiment, samt en hypotetisk bild över avstånden mellan fxerings-
punkten och den perifera informationen

Williams kunde också konstatera i sin artikel att det perifera seendet fungerade

med en säkerhet på upp till 90% inom ett område som motsvarar ca. 3.5 grader i

förhållande till en fixeringspunkt när den kognitiva belastningen var liten, medan

samma funktionella synfält minskade signifikant när belastningen ökades.
Williams refererar i diskussionen till en opublicerad undersökning som visade

att det funktionella synfältet var något större när antalet alternativ av en viss

information som kunde presenteras perifert var begränsat(2 alternativa bokstäver)

jämfört med att många fler olika typer av information kunde dyka upp (24 alterna-

tiva bokstäVer). I en annan studie av Edwards och Goolkasain (1974) har man

funnit att det funktionella synfältet är större när den perifera uppgiften är att upp-

täcka information, medan samma synfält minskar när testpersonen har till uppgift

att dessutom försöka kategorisera olika typer av information som presenteras i det
perifera synfältet. Den generella slutsats som Williams gör av den litteratur som

har fokuserat på det perifera seendet är att ju större kognitiv belastning man har i

en fixeringspunkt, desto mindre blir det funktionella synfältet (se även Holmes,
Cohen, Haith, & Morrison, 1977).

Williams (1985)

I en annan studie av Williams (1985) var ambitionen återigen att studera i vilken

utsträckning den kognitiva belastningeni en fixeringspunkt påverkade det perifera

seendet. I den här undersökningen varierade Williams den kognitiva belastningen
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genom att manipulera antalet informationenheter som testpersonerna hade att ta

ställning till (set-size manipulation) i den centrala uppgiften, dvs. i det ena fallet

fick testpersonerna i uppgift att välja mellan två olika bokstäver (C eller S; M eller

S; K eller M), medan testpersonerna i det andra fallet hade att välja mellan 6 olika

bokstäver (C, F, K, M, 0 och S). Denna uppgift håller således den visuella

komplexiteten konstant, medan den kognitiva belastningen antas öka med antalet

alternativ (bokstäver) som kan tänkas dyka upp i fixeringspunkten.

Williams prediktion var att antalet alternativa bokstäver att välja mellan skulle

reducera det funktionella synfältet. Ett sådant resultat skulle dessutom innebära ett

visst stöd för ett tunnelseende, dvs. att när den kognitiva belastningen i fixerings-

punkten successivt ökar blir prestationen på den perifera uppgiften successivt för-

sämrad oavsett i vilket vinkel i förhållande till fixeringspunkten som den perifera
informationen presenteras (Ikeda & Takeuchi, 1975). I periferin presenterades räta

linjer (vertikala, horisontella, eller diagonala linjer) antingen till höger eller till

vänster om fixeringspunkten. Testpersonerna blev instruerade att först ange vilken

bokstav som presenterades i fixeringspunkten (2 eller 6 alternativ) och först där-

efter ge en muntlig respons på den perifera informationen. Totalt var det 144

observationer för varje testperson. Avståndet mellan testpersonerna och den

centrala fixeringspunkten var i experimentet bara 22 cm och bokstäverna som

presenterades i fixeringspunkten var inte större än 12 punkters helvetica.

Det genomsnittliga antalet rätt i den centrala uppgiften var 96.6% för den ena
gruppen med två bokstavsalternativ, medan det genomsnittliga antalet rätt för den

andra gruppen var 88.9 % med 6 bokstavsalternativ. Dessutom fann Williams att

när gruppen med en låg kognitiv belastning (2 bokstäver) gjorde ett fel blev det

perifera beslutet också fel i 41% av fallen. Motsvarande siffra för den andra grup-

pen var 60%.

Tabell] Den procentuella andelen korrekta responser som en funktion av
vinkeln mellanfixeringspunkten ochperifert presenterade stimuli

 

Kognitiv belastning i fixeringspunkten

 

Vinkel Hög Låg

 

Williams, 1985 (horisontella/vertikala/diagonala linjer)

3° 80% 84%

60 37% 75%

9° 28% 50%

 

Resultaten med avseende på den perifera uppgiften sammanfattas i tabell 1.

Tabellen visar att testpersonerna gjorde fler fel i den perifera uppgiften när den

kognitiva belastningen i fixeringspunkten var hög. Effekten av vinkeln

(eccentricity) mellan fixeringspunkten och den perifera informationen var också
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signifikant, dvs. ju större vinkel, desto fler fel. Det var ingen skillnad mellan det
högra och det vänstra synfältet.

Interaktionen mellan vinkeln och den kognitiva belastningen var också signi-

fikant vilket ger stöd åt ett tunnelseende (se figur 3). Interaktionen innebär att det

var bara en liten försämring i det perifera seendet mellan 3 och 6 grader när den

kognitiva belastningen var låg, medan försämringen var mer markant när den

kognitiva belastningen var hög.

 

   

100%

3° 6° 9° '

Figur 3 Den procentuella andelen korrekta perifera beslut som en funktion
av vinkeln mellan fixeringspunkten och den perifera informationen,
samt låg ( ) respektive hög ( ----------- ) kognitiv belastning
(Williams, 1985)

Williams visar det många andra har kunnat demonstrera tidigare nämligen att

det funktionella synfältet minskar successivt när den kognitiva belastningen i

fixeringspunkten ökar. Williams tar emellertid upp en intressant sak i sin

diskussion (detta verkar inte vara särskilt mycket utforskat) att det kan finnas en
skillnad mellan noviser och experter i den meningen att den kognitiva belast-

ningen bestäms av vem som utsätts för den. Detta skulle bland annat kunna inne-

bära att yngre förare har ett mer begränsat funktionellt synfält än vad mer erfarna

bilförare har. Detta skulle man kunna manipulera genom att använda stimuli i

fixeringspunkten som olika grupper av testpersoner har olika mycket erfarenhet

av.

Zegarra-Moran & Geiger (1993)

I en undersökning av Zegarra-Moran och Geiger (1993) undersökte man det funk-

tionella synfältet hos äldre och yngre läsare, samt barn som ännu inte hade lärt sig

att läsa. I deras studie presenterades bokstäver (två olika storlekar av bokstäverna;

I, S, C, 0, V, M, N, E, T, H, dvs. totalt 10 olika bokstäver) och enkla bilder av

vanliga objekt i det perifera synfältet (2.5; 5.0; 7.5; 10; 12.5 grader mellan fixe-

ringspunkten och den perifera informationen). Testpersonerna var placerade unge-

fär 70 cm från skärmen som presenterade informationen (30x40 cm). Test-

personerna fick muntligt säga vilken information det var som presenterades i peri-

ferin.
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Deras resultat visade att antalet korrekt igenkända bokstäver i periferin

minskade med en Ökad vinkel. Dessutom var det funktionella synfältet större för

bokstäver jämfört med bilder av vanliga objekt. Detta antas bero på att en teckning

av ett objekt innehåller flera olika delar med information, dvs. ett objekt blir ett

mer komplext stimuli när det gäller igenkänning. Vidare fann man att det

funktionella synfältet blev markant större när man Ökade storleken på bokstäverna.

Det var inga stora skillnader mellan vuxna och barn, dock hade vuxna ett något

större funktionellt synfält. Av den här undersökningen kan man således återigen

slå fast att det blir svårare att urskilja information i det perifera synfältet när

vinkeln mellan en fixeringspunkt och den perifera informationen successivt ökar.

Man kan också konstatera att förmågan att uppfatta information som presenteras

perifert påverkas i liten utsträckning av åldern. Däremot utgör den visuella

komplexitet, som informationen har, en begränsande faktor på vår förmåga att
urskilja information som presenteras i periferin.

Ikeda & Takeuchz' (1975)

Ikeda och Takeuchi (1975) menar att den mest relevanta frågeställningen som man

kan ställa, när det gäller det perifera seendet är, på vilket sätt den visuella uppgif-

ten som presenteras i fixeringspunkten påverkar det perifera seendet. Eftersom

centrala retina nästan ständigt är upptagen av någon form av visuell information,

är det inte relevant att låta testpersonerna bara fixera en punkt samtidigt som de
försöker att upptäcka information i periferin.

Ikeda och Takeuchi (1975) manipulerade graden av belastning i fixerings-

punkten (snarare visuell än kognitiv belastning) och den perifera uppgiften

presenterades runt hela fixeringspunkten, dvs. även vertikala stimuli användes

(jmf. Williams). Deras resultat visade entydigt att det funktionella synfältet

minskade med en ökad visuell belastning i fixeringspunkten. Det funktionella

synfältet var ungefär lika begränsat vertikalt som horisontellt.

Lee & Triggs (1976)

Lee och Triggs (1976) undersökte det funktionella synfältet genom att låta sina

testpersoner köra en bil i en verklig trafiksituation. De använde i sina försök tre

olika trafikmiljöer; landsväg, förorts, och stadstrafik. Dessutom använde de en

kontrolluppgift som gick ut på att testföraren fick köra mycket långsamt på en

otrafikerad vägsträcka. Det huvudsakliga skälet till den här betingelsen var att

kunna erhålla en basnivå för varje person och hennes förmåga att uppfatta en

lampa som blinkade till i bilen när kraven på körningen var mycket små. De place-

rade ut fyra små lampor längs övre delen av instrumentbrädan med vinklarna 30
och 70 grader både på höger och vänster sida av förarens fixeringspunkt (hålla

fokus på framförvarande bil). Lamporna var därmed placerade något under föra-

rens ögonhöjd. Eftersom lamporna var placerade på olika avstånd ställde man in

intensiteten på ljuset så att en blinkning var lika lätt att upptäcka oavsett avståndet

mellan föraren och varje enskild lampa. Ljuspunkten från lampan presenterades

under 1 sekund. För varje testperson presenterades 16 ljusstimuli (slumpmässigt)

från varje lampa och i varje körsituation. Varje testperson körde alla fyra kör-

sträckorna och innan den första körningen fick testpersonen köra igenom en
träningssträcka.
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Resultaten från det första experimentet visade att testpersonerna upptäckte

kring 40% av ljuspunkterna när de körde i stads- och förortstrafik, medan andelen

upptäckta ljuspunkter var 74% vid körning på landsväg. Vidare upptäcktes färre

ljuspunkter från lampan längst till vänster jämfört med de tre andra lamp-

placeringarna. Dessa två faktorer interagerade dessutom så att skillnaden mellan

komplex och enkel trafikmiljö var större för lampan längst till vänsterjämfört med
de andra positionerna.

I ett andra experimentet lät man två testpersoner köra igenom samma kör-

sträckatvå gånger för att studera om en ökad familjäritet med testbetingelserna

skulle reducera begränsningarna i det perifera seendet. Alla andra betingelser i

experimentet var lika. De fann inga effekter av att testpersonerna var mer

familj ära med situationen.

Av den här undersökningen kan man slå fast att komplexiteten i den trafik som

man manövrerar i påverkar det perifera seendet och att vinkeln vari information i

det perifera synfältet presenteras påverkar i vilken utsträckning sådan information

upptäcks (i det här fallet en lampa som blinkar till). Det vi inte vet från den här

studien är om det är en kognitiv belastning som skapar denna effekt eller om det är

en effekt av visuell komplexitet. Det skall också konstateras att de vinklar som

användes var förhållandevis robusta och inte helt ändamålsenliga med avseende
på någon form av head-up tillämpning.
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4 Kan man uppfatta information i det perifera
synfältet?

De flesta undersökningar som har studerat det funktionella synfältet har inte på ett

övertygande sätt separerat effekterna av Visuell komplexitet och den kognitiva

belastningen. Detta har inneburit att de betingelser som har använts för att öka den

kognitiva belastningen i den centrala uppgiften harsamtidigt varierat i den mängd

visuell information som har presenterats (Chan & Courtney, 1993). Det som

emellertid framgår av de undersökningar som har behandlats ovan är att både den

visuella komplexiteten och den kognitiva belastningen har en reducerande effekt

på det funktionella synfältet. Detta betyder att när den visuella komplexiteten är

hög i fixeringspunkten minskar vår förmåga att upptäcka information och

registrera förändringar i det perifera området, dvs. det funktionella synfältet

minskar. Samma princip gäller när den kognitiva belastningen är hög (dvs. när en

viss situation ställer höga kognitiva krav). Det är också viktigt att komma ihåg att

den kognitiva belastningen inte bara bestäms av den faktiska komplexiteten som

en viss extern situation framkallar, utan samma situation kan upplevas som mer

eller mindre belastande beroende på i vilken utsträckning den är förutsägbar för en

given individ.

Vilka är då de implikationer som den här forskningen har när det gäller möjlig-

heterna att presentera information från olika displayer i bilen som placeras i det

perifera synfältet? Först måste vi slå fast att det perifera seendet har sin främsta

funktion i att registrera förändringar. Den perifera retningen framkallar i normala

fall en omfixering när vi identifierar förändringen. Det är således svårt att tänka

sig att information som placeras perifert i ett synfält skall kunna förmedla

information utan att man skall behöva göra en ny ögonfixering. Det finns därut-

över ideér om att man skulle kunna ta emot information som presenteras perifert

på ett mer eller mindre omedvetet sätt, vilket i sin tur skulle medföra en minimal

störning av de aktiviteter som medvetet måste utföras i samband med bilkörning.

Enligt Leibowitz (1986) använder vi det perifera seendet till ett antal aktiviteter

som kräver en lägre grad av medveten bearbetning jämfört med det centrala seen-

det. Dessa funktioner handlar emellertid om att registrera förändringar för att

upprätthålla en adekvat spatial orientering och att vägleda/prioritera riktningen på

det centrala seendet. Det centrala seendet i sin tur har sin främsta uppgift i att

känna igen och att urskilja distinkta mönster hos tecken, objekt, föremål, samt

även mer komplexa visuella landskap som är viktiga för oss när vi förstår vår

omgivning. I det här sammanhanget måste man således vara medveten om att den

information som man vill förmedla till en förare av enbil tjänar det primära syftet

att påverka förarens beteende och i sin förlängning till att öka trafiksäkerheten.
Detta innebär i sin tur att man måste så långt som möjligt försäkra sig om att den
information som skall inkluderas i en display som placeras perifert i bilen verk-

ligen uppfattas av föraren. En konsekvens av detta resonemang blir således att det

måste anses riskabelt att presentera sådan information som en förare anses behöva
i det perifera synfältet och i synnerhet med den intentionen att föraren på ett mer

eller mindre omedvetet sätt skall införliva och följaktligen påverka sitt agerande i

en bestämd körsituation.
Av den forskning som presenterats ovan framgår att det funktionella synfältet

är förhållandevis begränsat. Antalet korrekta svar på stimuli som presenterats peri-
fert har i regel understigit 90% så fort vinkeln mellan en fixeringspunkt och ett
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perifert stimuli är mer än 5 grader. Det kan vara intressant att notera att forskning

visar att mellan 70-90% av alla ögonfixeringar gör man inom ett område som

motsvarar 5 grader från förarens ögonhöjd och framförvarande Vägscenario, dvs.

inom ett område som motsvarar det funktionella synfältet (Mourant & Rockwell,
1972; Okabayashi et al. 1990). Dessutom har den perifera uppgiften i regel varit

att så snabbt som möjligt upptäcka ett stimuli, snarare än att identifiera eller att

läsa av information som presenteras i det perifera synfältet. Om vi tänker oss att vi
har ett avstånd på 1 meter mellan ögonen och en fixeringpunkt, då motsvarar en

vinkel på 5 grader ett område som totalt omfattar ca 17cm både vertikalt och hori-

sontellt. Om Vi dessutom föreställer oss att vi inom detta område i genomsnitt har

en kapacitet att upptäcka och eventuellt läsa av ungefär 90 procent av den

information som dyker upp inom detta område utan att vi tvingas till någon

omfixering, då inser man snart att det knappast går att placera en eller flera
displayer i bilen utan att man på ett märkbart sätt påverkar den sikt som man

behöver genom vindrutan. Det enda alternativet som återstår är således att placera

ut informationen i bilen på sådana vinklar i förhållande till föraren att riskerna för

- att presenterad information förblir oupptäckt är uppenbar (såvida inte föraren

lämnar sin uppmärksamhet på trafiken för att läsa av en display i bilen).

Det är också viktigt och komma ihåg att detta resonemang förutsätter att den

information som man kan eller skulle vilja presentera i någon form av display i

bilen är av sådan art att den faktiskt har betydelse för körsäkerheten. Vi kommer

längre fram att fokusera mer konkret på de HUDs som man har implementerat i

bilar, men redan här skulle vi vilja betona att den forskning som man hittills har

utfört nästan uteslutande har använt HUDs som presenterar bilens hastighet. Det

föreligger enligt vår mening en paradox mellan de argument som betonar vikten

av att så snabbt och effektivt' som möjligt kunna läsa av information på instru-

mentpanelen för att öka trafiksäkerheten och den information som man hittills har

valt att presentera. Det kan knappast anses självklart att en förare agerar med en

större säkerhet som en följd av att hon har tillgång till information som anger

hennes hastighet, bensintillgång, motorns varvtal, motorvärme och ytterligare

displayer som alltid står i beredskap att meddela att något inte står rätt till med

bilen. Det är kanske mer sannolikt att föraren utsätter sig själv och andra som

finns i trafiken för större risker varje gång hon låter sig distraheras av någon

display som finns i bilen. Detta skulle paradoxalt nog kunna medföra en minskad

trafiksäkerhet som en följd av den information som man vill presentera i bilen.

Det finns en viss tendens till att alltfler bilar i framtiden kommer att kunna

presentera ytterligare information som t.ex. anger bromsavstånd till framför-

varande bil, anvisningar om vägval, bilens avstånd till sidolinjerna på vägen osv,

vilket ytterligare kommer att aktualisera frågan om vilken typ av information som

en bilförare faktiskt behöver.

Den slutsats som vi vill göra här är att det måste anses som relativt riskabelt att

presentera nödvändig information till en föraren via det perifera synfältet, i

synnerhet om det är tänkt att informationsinhämtningen skall ske på ett mer eller

mindre omedvetet sätt. Det skulle för det första vara svårt att vänja sig av med att

inte reflexmässigt göra en omfixering från vägbanan till den information som

plötsligt blir presenterad i bilen. För det andra, om det trots allt skulle gå att

successivt avbetinga den här reflexen och därmed kunna hålla kvar fokus på väg-

banan, är det knappast troligt att vi skulle kunna läsa av informationen på ett

effektivt sätt från en display som placeras perifert i bilen. Det sista argumentet
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baseras på ett antagande som innebär att det faktiskt inte finns en plats i bilen där

det går att placera ut en HUD inom en vinkel mellan förarens Ögon och HUD som

understiger 5 grader utan att man samtidigt Väsentligt måste interferera med det
funktionella synfält som Vi normalt använder för att fokusera framförvarande
trafikmiljö.
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5 Några principer för ett perifert informations-
inhämtande

Även om den analys som gjorts ovan intar en ganska pessimistisk hållning till

möjligheterna att presentera relevant information i det perifera synfältet, kan man

ändå urskilja några principer som skulle vara möjliga att tillämpa. Oavsett vilken

information man vill presentera visuellt bär den alltid med sig en bestämd form

och .en viss visuell komplexitet. Dessutom placeras varje informationsenhet i en

viss position i förhållande till annan information som kan presenteras i samma
display. Den generella princip som tycks gälla föratt perifert presenterad informa-

tion skall vara möjlig att upptäcka är att informationen har en distinkt och enkel

form, en låg grad av visuell komplexitet samt att den presenteras på samma ställe

hela tiden och dessutom skilt från de ställen där annan information kan dyka upp.

En annan princip som är väl underbyggd i forskningen är att det perifera seendet

har sin främsta funktion i att registrera ljus- och rörelseförändringar. Dessa två

principer innebär att man bör undvika att använda text, olika färger eller linjer

som pekar ut olika riktningar med pilar, symboler med små eller deltaljerade

avvikelser sinsemellan, samt att man skall undvika att olika typer av information

kan dyka upp på ett och samma ställe i en display. Däremot kan man tänka sig att

displayer som på ett tydligt sätt kan separera olika typer av information fysiskt

(denna regel ställer således krav på displayens storlek) och som förmedlar
information med ett fåtal enkla symboler som går lätt att hålla isär kan upptäckas

med en tillfredsställande säkerhet, dvs. att förmedla information som man både

kan upptäcka och förstå betydelsen av utan att man behöver helt eller delvis lämna

fokus på den framförvarande trafiken. Ytterligare en princip som tycks gälla är att

om man fördubblar storleken på ett tecken eller en symbol som man presenterar i

periferin och samtidigt håller vinkeln mellan fixeringspunkten och den perifera

informationen konstant, fördubblar man samtidigt sannolikheten att man ska

kunna upptäcka informationen. Den här principeninnebär helt enkelt att man bör

ge informationen en utformning som är så stor som möjligt. En sista princip som

man kan läsa ut av den forskning som har behandlats ovan är att man bör undvika

att presentera information i det perifera synfältet i alla de fall då trafiksituationen

ställer höga krav på förarens uppmärksamhet (Lex. stadstrafik). I anslutning till

den här sista principen är det viktigt att komma ihåg att en given trafiksituation

kan upplevas på olika sätt med avseende på både visuell komplexitet och kognitiv

belastning :(dvs. samspelet mellan vägmarkeringar, vägmärken, övrig trafik och

den enskilde föraren) och det är rimligt att anta att förarens erfarenhet spelar en

väsentlig roll i hur en bestämd situation upplevs. Detta skulle kunna innebära att

nyblivna förare i fler situationer än mer erfarna bilförare skulle få svårt att

använda information som presenteras perifert i bilen.

Om man skall prova i vilken utsträckning det är möjligt att presentera informa-

.tion perifert i en bil och med den intentionen att det skall gå att läsa av informa-

tionen med en minimal kognitiv insats bör man (utan fixering);

Basera viss information på meningsbärande ljus- och rörelseförändringar

Ge informationen rena och enkla former med så få detaljer som möjligt

Använda så stora tecken och symboler som möjligt

Undvika att förmedla informationen via färgkoder9
6
-
3
6
9
6
*
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Presentera en viss typ av information på samma ställe och väl separerat från
annan information som kan dyka upp i samma display

Undvika att information presenteras i komplexa trafiksituationer

Överväga vilka trafikantgrupper som kan tjäna på att få information presente-

rad perifert i bilen
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6 För- och nadee'Iar med olika HUD-tillämpningar
Så här långt tvingas vi således att konstatera att det_ finns ett flertal restriktioner
förknippade med ett perifert informationSinhämtande och den typ information som

man kan tänka sig skall gå att presentera i periferin är förhållandevis begränsad.

Det är rimligt att anta att liknande slutsatser har andra forskare redan gjort, även

om det inte framgår explicit i de rapporter som finns att tillgå. De argument som

förts fram med olika HUD prototyper ooh som hittills utvärderats är att man fram-

förallt vill placera HUD så nära det funktionella synfältet som möjligt och att det

primära syftet är att minska ner den tid det tar att fixera information som presente-

ras i en display (Kiefer & Gellatly, 1996). Det finns således ingen uttalad målsätt-

ning att presentera information på ett sådant sätt att en omfixering inte skulle vara
nödvändig, utan det viktiga syftet med HUDs har varit att begränsa den tid det tar

att flytta fokus från vägen till en display och därefter tillbaka till vägbanan så

mycket som möjligt. I den fortsatta framställningen kommer vi att redogöra för
den forskning som har studerat olika HUD tillämpningar och framförallt lyfta

fram sådana faktorer som man tror har betydelse förhur HUDs kan implementeras

i en bil.

En stor andel av den information som en bilförare måste ta hänsyn till är visuell

och den hämtas både från den omgivning där fordonet vid en given tidpunkt

befinner sig i och från den information som finns tillgänglig i bilen (Hills, 1980).
Detta innebär också att den visuella uppgiften som främst kännetecknar bilkörning

förutsätter att man kan skifta ögonens fixering från omgivningen till information i

bilen och tillbaka till någon del av den scen som spelas upp utanför bilen. Den

primära vinst som man tänker sig med HUDs är att den tid det tar att ändra

ögonens fixering till information som presenteras i eller i närheten av vindrutan

och därmed i samma funktionella synfält som föraren använder för att registrera

väg och angränsande omgivning är väsentligt kortare jämfört med att samma

information presenteras på intrumentbrädan. Detta i sin tur innebär att en HUD

framförallt har en potential när det gäller att snabbt och effektivt ta till sig

nödvändig information och samtidigt bidra med att förbättra möjligheterna att
bibehålla uppmärksamheten på de trafikförhållanden som råder. I det här

sammanhanget är det viktigt att dels avgöra hur stor en HUD bör vara och var i det

centrala synfältet det är optimalt att placera en HUD, dels försöka bestämma hur

stor tidsvinsten är vid en jämförelse mellan HUD och en sedvanlig instrument-

panel

Den forskning som har gjorts på olika HUDs har framförallt utförts inom flyget

och inte förrän i slutet av 1980-talet kan man hitta forskning som har fokuserat

HUD och dess tillämpning i bilen (Weihrauch, Meloeny, & Goesch, 1989). De

HUD som hittills har byggts in i ett antal olika bilmärken innebär att man presen-

terar digital information (bokstäver och siffror) som' projiceras på vindrutan i nivå

med eller strax under förarens ögonhöjd, vilket betyder att bilden ligger i nära

anslutning till det centrala synfältet (Harrison, 1994). Den här optiska designen

medför också att bilden verkar flyta omkring i luften framför fordonet med ett

avstånd av ca. 2 meter (Kato et al. 1992; Weihrauch, Meloeny, & Goesch, 1989).

Med det här utförandet är det framförallt två saker som man försöker åstadkomma.

Det första är att göra det möjligt för föraren att kunna ta in och tolka information

som presenteras via en HUD och samtidigt kunna bibehålla en viss grad av

uppmärksamhet på kritiska händelser som uppträder i den omgivning där bilen
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förs fram. Det andra som man har velat åstadkomma är att reducera den tid det tar

att byta en fixering från framförvarande väg med dess omgivning till ett annat

område i bilen där nödvändig information presenteras och därefter tillbaka till
vägsceneriet.

Den forskning 'som har behandlat hur HUD kan implementeras i bilar har

huvudsakligen varit inriktad mot att avgöra Vilka skillnader det finns mellan en

HUD och en sedvanlig instrumentation» (HDD, dvs. head-down display) när det

gäller att upptäcka oCh i Vissa fall att identifiera information som presenteras.

Dessutom har informationen som man har valt att presentera begränsats till

antingen hastigheten eller till olika varningssignaler. I en del undersökningar har

man också fokuserat på dels olika individvariabler som antas påverka användandet

av HUDs, dels vari vindrutan som man bör placera en HUD.

6.1 HUD: Empiriska studier

Sojourner & Amin (1990)

I en undersökning av Sojourner och Antin (1990) valde man att videofilma tre
olika Vägsträckor som sedan spelades upp för testpersonerna. På den film som

testpersonerna fick se inkopierades information om fordonets hastighet. Vid sj älva

försöket fick testpersonerna se på filmen med ett avstånd på ungefär 3 meter och

informationen var placerad strax ovanför motorhuven. I själva försöket hade test-

personerna tre olika uppgifter som de skulle utföra. Den primära uppgiften var att

muntligt meddela försöksledaren varje gång fordonet hade en hastighet som var ca

8 km/h mer än den tillåtna. I den andra uppgiften skulle testpersonerna indikera

varje tillfälle som fordonet avvek från en körsträcka som varje testperson hade lärt

sig utantill innan testomgången startade. I den tredje och sista uppgiften skulle

testpersonerna så snabbt som möjligt avge en respons så fort de såg en leksaksboll

rulla ut på vägbanan.

Resultaten visade att det gick väsentligt snabbare att upptäcka en boll som

rullade ut på vägbanannär testpersonerna skulle kontrollera hastigheten med en

HUD. Man fann däremot ingen skillnad i antalet upptäckta bollar mellan HUD

och HDD-Vidare fann man att testpersonerna med HUD upptäckte alla avvikelser

mellan fordonets faktiska hastighet och den tillåtna hastigheten, medan samma

testpersoner missade ungefär 10% av dessa avvikelser när hastigheten presente-

rades med hjälp av en vanlig HDD. Antalet missar när uppgiften var att upptäcka

avvikelser från en memorerad vägsträcka var alldeles för få för att kunna bearbetas
på ett meningsfullt sätt. Sojourner och Antin (1990) finner således i sin undersök-

ning att det går väsentligt mycket lättare att kontrollera hastigheten under en

simulering av bilkörning och framförallt att det går snabbare att upptäcka oförut-

sedda hinder på vägbanan när hastigheten presenteras via en HUD.

Kaptein (1994)

I en simulatorstudie undersökte Kaptein (1994) skillnaden mellan HUD och HDD

när det gäller att dels föra fram bilen enligt vissa bestämda hastighetsbegräns-

ningar (60 och 100 km/h), dels att hålla bilen innanför sidolinjerna på vägen.

Kaptein lät också sina testpersoner fylla i två olika skattningsformulär för att mäta

den arbetsbelastning som man hade upplevt under försöket. Det HUD instrument

som användes i undersökningen var placerade strax ovanför instrumentbrädan så

30 VTI rapport 4 12



att bilden hamnade på vägbananoch det enda information som displayen visade
var bilens hastighet.

Resultaten visade entydigt att testpersonerna körde oftare över sidolinjerna när

hastigheten skulle kontrolleras via en HDD jämfört med en HUD och dessutom
var det svårare för testpersonerna att hålla sig inom de utsatta hastighetsbegräns-

ningarna när de fick använda sig av en vanlig HDD. Resultaten visade också att

testpersonerna upplevde köruppgiften som mindre ansträngande när informationen
presenterades via en HUD.

Ward, Parkes & Crone (1995)

I en undersökning av Ward, Parkes och Crone (1995) studerade man hur läslig-

heten av en HUD påverkades av komplexiteten hos den visuella bakgrunden, var i

bilen HUD informationen presenterades, samt grad av fältberoende. Eftersom

HUD alltid presenterar information mot en visuell bakgrund är det viktigt att ta

hänsyn till en typ av kognitiv stil som man brukar benämna grad av fältberoende.

Det finns flera exempel på studier som har visat att individer som är fältberoende

får det svårare att urskilja eller att identifiera föremål som presenteras mot* en
annan mer eller mindre komplex visuell bakgrund. Med andra ord, fältberoende

kännetecknar en kognitiv stil som innebär att man har svårt för att bortse från

annan information som presenteras samtidigt med den information som man har

till uppgift att identifiera (Ward & Parkes, 1994). En person som däremot har ett

fältoberoende äger en relativt större förmåga att kunna isolera relevant information

från annan information som finns i det visuella fältet.

Testpersonerna förtestades för att delas in i en fältoberoende och en fältbero- -

ende grupp. Head-up informationen presenterades (bokstaven C presenterades på

3 olika ställen) antingen i ögonhöjd med föraren eller något lägre så att informa-

tionen snarare hamnade på vägbanan. Det var däremot ingen autentisk körsitua-

tion, utan testpersonerna hade till uppgift att följa en framförvarande bil som

presenterades på en videoskärm.

Resultaten från denna undersökning visade att antalet korrekt identifierade

bokstäver minskade när den visuella scenen i bilens körriktning ökade i

komplexitet. Man fann dessutom en interaktion mellan placeringen av HUD och

graden av visuell komplexitet som innebar att man upptäckte mer information när

HUD var placerad i ögonhöjd under betingelser med låg grad av visuell

komplexitet, medan det var bättre att placera HUD informationen mot vägbanan

när den visuella bakgrunden var mer komplex. Ward, Parkes och Crone (1995)

fann också att de testpersoner som klassificerades som fältberoende upptäckte en

klart mindre andel av den information som presenterades, samt presterade väsent-

ligt mycket sämre när HUD informationen presenterades mot en komplex bak-

grund. Sammanfattningsvis konstaterar författarna att förmågan att uppmärk-

samma information i en HUD interagerar med komplexiteten hos den visuella

bakgrunden. Detta innebär i sin tur att om en person som är fältberoende får HUD

information presenterad mot en visuell scen som är rik med annan information

kommer ökar sannolikheten att hon missar delar av den information som Visas i en
HUD.
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Grant, Kiefer & Wierwille (1995)

I en annan undersökning av Grant, Kiefer och Wierwille (1995) studerade man

förmågan hos bilförare att upptäcka och identifiera varningslampor som presente-

rades antingen med hjälp av en HUD eller en HDD. I deras undersökning fick

testpersonerna utföra testerna i en autentisk körsituation och deras uppgift var att

så fort som möjligt avge en respons när en varningslampa tändes. I början av test-
sessionen kände inte testpersonerna till att en varningslampa kunde dyka upp (den

oförutsedda betingelsen), medan i den senare delen av testsessionen blev testper-

sonerna instruerade att någon form av varningslampa kunde komma att visas (den

förutsedda betingelsen). Resultaten från den här undersökningen visade att 7 av 8

testpersoner upptäckte den första varningssignalen i den oförutsedda betingelsen

när den kom upp på en HUD, medan bara 2 av 8 testpersoner upptäckte signalen
när den visades på en HDD. Dessutom var det 6 av 8 testpersoner som faktiskt såg

vilken varningssignal det var som presenterades via en HUD, medan endast 1 av

de 8 testpersonerna lyckades med detta när signalen visades på en HDD. Grant,

Kiefer och Wierwille ( 1995) visar på exakt samma effekter när testpersonerna

visste om att det kunde dyka upp vamingssignaler på de olika displayerna. Den

konklusion som man gör av den här undersökningen är att information som

presenteras via en HUD upptäcks snabbare och identifieras i större utsträckning

jämfört med när samma information presenteras via en HDD.

Kiefer & Gellatly (1996)

Kiefer och Gellatly (1996) har explicit studerat två av de fördelar som man ofta

för fram med en HUD; (a) i vilken utsträckning förbättrar HUD möjligheterna att

ta till sig adekvat information samtidigt som man har uppmärksamheten riktad

mot den framförvarande trafikmiljön; (b) i vilken utsträckning reducerar HUD den

tid det tar att omfokusera från trafikmiljön till displayen. I deras undersökning har

man varit extra noga med att försöka återskapa så realistiska förhållanden som

möjligt, vilket bland annat innebär att man använt en HUD som General Motors

har börjat använda i sin produktion. Deras display presenterar en virtuell bild som

inkopieras i vindrutan 4 grader under förarens centrala synfält, vilket betyder att

bilden projiceras mot vägbanan. Den här optiska designen medför också att deras

HUD får vägbanan som en visuell bakgrund, dvs. displayen kopieras in i vindrutan

så att den ligger under horisonten på vägbanan med ett avstånd som varierar

mellan 11 och 15 meter (denna variation beror på förarens ögonhöjd). De uppgif-

ter som testpersonerna fick utföra var också valda så att det så långt som möjligt

skulle efterlikna ett antal vanligt förekommande trafiksituationer, t.ex. att upp-

täcka gångtrafikanter på olika avstånd så snabbt som möjligt, läsa av bilens

hastighet osv.

I den här undersökningen finner man ett starkt stöd för att en HUD förbättrar

möjligheten att bibehålla uppmärksamheten på den framförvarande trafikmiljön

samtidigt som man kan upptäcka och läsa av information på en HUD. Dessutom

finner man stöd för att det går fortare att fixera informationen som presenteras

med en HUD jämfört med en HDD. Detta är ett replikat på tidigare forskning som
har fokuserat tidsvinsten med att använda HUD och där man har kunnat visa att

det tar kortare tid att genomföra en omfixering från vägbanan till en HUD. Det

finns också ett starkt stöd för att tiden som man använder för att läsa av en HUD
är kortare jämfört med en vanlig instrumentation (Inuzuka, Osumi, & Shinkai,
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1991; Sakata et al, 1987), samt att det tar kortare tid att flytta tillbaka ögats fixe-
ring till vägbanan igen (Keifer & Gellatly, 1996). Denna visuella procedur som det

innebär att förflytta ögonens fixering från vägbana till en display och tillbaka till

vägbanan beräknar man ta upp till 1 sekund och den totala tidsvinsten med en
HUD jämfört med en vanlig display beräknar man till mellan 200-300 ms (Kiefer,

1995). Den här tidsvinsten kan givetvis vara betydelsefull för trafiksäkerheten och

den grupp av potentiella bilförare som kanske allra mest kan tjäna in viktig tid är

de äldre bilförarna. Det vi vet är. att fixeringstiderna ökar med en ökad ålder och

att det tar längre tid att ställa om ögonen från en fixering till en annan, vilket i sin

tur innebär att den tidsvinst man kan åstadkomma med en HUD kan få större

betydelse för den äldre populationen av bilförare (Sauter & Kercheart, 1972). Till

slut är det viktigt att poängtera att det inte bara är den här tidsvinsten som är viktig

i sig, utan den riktigt stora förtjänsten med en HUD kan vara att föraren under den

här omfixeringen har större förutsättningar att samtidigt hålla kvar delar av sin
uppmärksamhet på den framförvarande trafiken (Kiefer, 1995).
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7 Några synpunkter på forskningen om HUD
De undersökningar som har behandlats ovan representerar ganska väl dels den
inriktning som forskningen kring HUDs har haft under de senaste 5 åren, dels den

typ av tekniska lösningar som man har funnit meningsfulla att arbeta med. Det

man hittills har undersökt är i Vilken utsträckning det är lättare med en HUD

jämfört med en HDD att t.ex. upprätthålla en kontinuerlig kontroll av bilens

hastighet eller olika typer av varningssignaler samtidigt som man har till uppgift

att upptäcka olika typer av hinder som kan dyka upp på vägbanan. Man har också i
ett flertal av dessa undersökningar funnit ganska markanta tidsvinster med att ta in

information via en HUD jämfört med att man får samma information presenterad

med en vanlig HDD. Det finns emellertid ofta ett orsak-verkan resonemang som

genomsyrar dessa undersökningar som innebär att man ser ett samband mellan att

kunna läsa av viktig ( key vehicle status information ) information och den säker-

het som man lyckas uppnå i trafiken. Personligen tror vi inte alls att det föreligger

något sådant samband och ingen av de undersökningar som Vi har refererat till i

den här översikten visar att ett sådant samband existerar. Den första fråga som

man måste ställa sig är huruvida det faktiskt presenteras sådan information i bilen

som är direkt relaterad till den säkerhet varmed bilen manövreras? Den andra

frågan man måste ställa sig är följaktligen om den information som presenteras i

bilen vid något tänkbart tillfälle kan anses viktigare att ta till sig jämfört med den

information som man kan ta in genom att fokusera sin uppmärksamhet på den

framförvarande trafikmiljön? Om svaret blir nej på dessa frågor måste man också

ifrågasätta huruvida det kan existera ett samband mellan hur information i bilen

presenteras och den säkerhet varmed man manövrerar bilen. Detta i sin tur innebär

att en viktig kontrollbetingelse (som saknas i alla de rapporter som har redovisats)

i en undersökning där man har för avsikt att studera eventuella positiva effekter på

körprestationer som en följd av att man visar sedvanlig information via en HUD

skulle vara att ta bort eller att mörklägga all information som man normalt har

tillgång till. Det är först när man har bevisat att den körning som man presterar

med en HUD är bättre än den körning som man presterar när det inte föreligger
någon information alls i bilen som man kan påstå att HUDs eventuellt har en

positiv effekt på körprestationen och därmed i sin förlängning på trafiksäkerheten.

Som en konsekvens av detta resonemang vill vi lyfta fram två invändningar

mot de undersökningar som har behandlats ovan. För det första saknar vi forsk-
ning som på ett mer direkt sätt studerar vilken betydelse olika visuella presenta-

tionssystem har på den faktiska körprestationen. För det andra skulle vi vilja se en

mer kritisk hållning till de möjligheter som tekniken för med sig när det gäller att

skapa förutsättningar att dels ta fram ny information som man vill presentera för

bilföraren, dels ta fram nya sätt att göra det på. En sådan minimalistisk hållning

skulle bland annan kunna innebära att man bygger in kontrollbetingelser i sin
forskning för att kunna avgöra om information i sig överhuvudtaget är nödvändig
för att man skall kunna uppträda säkert med sin bil.
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8 Implikationer för hur HUD kan användas i en bil
Av ovanstående genomgång framgår det att HUD mycket väl kan utgöra ett effek-

tivare sätt att förmedla adekvat information under bilkörning jämfört med det

sedvanliga sättet som innebär att man bygger in displayer i instrumentbrädan. Vi

kan till att börja med konstatera att det tar väsentligt mycket längre tid att förflytta

fokus från vägen till information på instrumentbrädan och tillbaka till vägen

jämfört med att få informationen presenterad i en HUD. Det är framförallt denna

tidsvinst som har fått biltillverkarna att överväga införandet av HUD i bilar.

Ytterligare en fördel med HUD jämfört med HDD är att man kan läsa av informa-

tion på en HUD samtidigt som man kan bibehålla viss uppmärksamhet framåt. Det

finns emellertid ett stort antal faktorer som begränsar användandet av HUD i bilar

och som samtidigt bidrar till att begränsa de fördelar som det kan innebära att

flytta upp den information som bör finnas i en bil från instrumentbrädan till vind-
rutan. För det första måste man anpassa storleken på HUD så att ytan där man vill

presentera information inte är större än det funktionella synfältet och samtidigt

kan man inte inkopiera bilden i höjd med förarens centrala synfält. All information

som presenteras utanför det funktionella synfältet presenteras per definition i det

perifera synfältet och en regel som gäller då är att ju längre ut i periferin som

något presenteras, desto mindre är sannolikheten att informationen blir upptäckt.

Det är inte i det här sammanhanget meningsfullt att försöka att exakt avgöra hur

stort det funktionella synfältet är och vid vilken exakt vinkel det perifera synfältet

tar vid, men det finns en hel del empiriskt stöd för att det funktionella området,

både vertikalt och horisontellt inte är större än 4-5 grader när vi samtidigt måste ta

in och bearbeta information som presenteras i det centrala synfältet.

Eftersom placeringen är en av de saker som definierar en HUD är det också

Viktigt att man kan slå fast att information som placeras ovanför instrumentbrädan

går snabbare att upptäcka jämfört med en sedvanlig instrumentation. En av de

viktigaste frågorna som följer av att man presenterar information via en HUD är

var i bilen'eller snarare var i vindrutan informationen bör placeras? De studier

som hittills har fokuserat placeringen brottas emellertid med en hel del metodolo-

giska problem. Det kanske största problemet är att den visuella bakgrund vari

HUD information presenteras är vanligtvis mycket skiftande, medan olika instru-

ment som placeras på sedvanligt sätt har en och samma statiska bakgrund. Det är

således inte självklart att man kan undersöka de eventuella positiva egenskaper

som HUD för med sig genom att göra en direkt jämförelse med ett fordons vanliga

utrustningen. Ett annat problem är att formatet varmed information presenteras

ofta inte är jämförbara (dvs. en digital kontra en vanlig analog presentation av

information; Kiefer & Angell, 1993).

De rekommendationer som man kan läsa ut i den forskning som har presente-

rats är att HUDs bör placeras ca 5-7 grader nedanför och ca 10 grader till vänster

om förarens centrala synfält, samt det optiska avståndet mellan föraren och HUD

bör vara mellan 2-2,5 meter. Denna placering innebär att HUD är placerad så nära
det funktionella synfältet som möjligt. Dessutom innebär den här placeringen att

HUD interfererar så lite som möjligt med det visuella område som föraren normalt

använder för att söka av händelser i den framförvarande trafiken. Ytterligare en
fördel med den här placeringen är att den virtuella bilden inkopieras i vindrutan

får själva vägbanan som sin huvudsakliga visuella bakgrund. Den här designen
innebär dessutom att man minimerar de problem som kan uppstå med en HUD när

VTI rapport 412 35



man har en rik och varierande Visuell bakgrund och därmed kan den begränsa de

problem som uppstår i samband med ett fältberoende, samt att framförallt äldre

bilförare kan tjäna in värdefull tid när det gäller att upptäcka hinder och planera
sina handlingar i en körsituation. '

Det finns bland de undersökningar som har studerat möjligheterna att på ett

positivt sätt implementera HUDs i bilar inget exempel där man explicit har försökt

att presentera information i det perifera synfältet med en uttalad målsättning att

informationsinhämtningen skulle kunna ske på ett omedvetet sätt eller på ett sätt

där en omfixering inte skulle vara nödvändig. Den slutsats som lyfts fram i den

här genomgången är att en sådan design på en HUD har begränsade möjligheter att

lyckas.

En avslutande reflexion handlar om den syn på föraren som växer fram som en

konsekvens av att man tänker sig att information skall inhämtas via detperifera

synfältet och att denna informationsinhämtning till viss del skulle kunna ske med

en lägre grad av fokuserad uppmärksamhet. Om vi antar att man trots de invänd-

ningar som har gjorts i den här översikten faktiskt skulle finna att ett perifert och

mer eller mindre omedvetet informationinhämtande var möjligt skulle det inne-

bära att föraren tar in information som på ett eller annat sätt påverkar hennes/hans

sätt att agera i en given trafiksituation utan att föraren själv måste vara medveten

om det. Detta innebär att föraren själv inte nödvändigtvis behöver känna till varför

hon/han valde att t.ex. bromsa in eller vad som fick henne/honom att välja en

annan väg till sin slutdestination. Även om den här beskrivningen är överdriven så

tycker vi att det är viktigt att tänka igenom vilka perceptuella/kognitiva mekanis-

mer som man vill ska vara verksamma hos de aktörer som befinner sig i trafiken.
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