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Titel

Möjligheterna att under bilkörning inhämta information med det perifera seendet

- En simulatorstudie

Referat

Mängden information som presenteras för föraren inne i bilen tenderar att öka i takt med att nya informationssystem

(ITS) utvecklas och installeras med syfte att underlätta föraruppgiften. De flesta informationssystemen presenterar

visuell information som föraren förutsätts inhämta Via det centrala seendet (genom att fixera). Delad uppmärksamhet,

distraktion och ökad förarbelastning, som kanleda till negativa effekter på säkerhet och komfort, är troliga konsekvenser

vid inhämtning av en ökad mängd visuell information. Det perifera seendet har hittills uinyttj ats minimalt för inhämining

av information inne i bilen. Frågan harväckts om denna kanalkan vara en outnyttj ad resurs, som kan möjliggöra alternativa

sätt att inhämta information.

Studiens syften var

- att undersöka förares förmåga att under färd inhämta information som presenteras perifert inne i bilen utan att

ta ögonen üån trafiken, samt

- att belysa Vilken inverkan olika faktorer kan ha på hur snabbt och med vilken säkerhet informationen inhämtas

Via det perifera seendet.

Effekter av informationstyp, inforrnationsplacering, hastighetsnivå och trafikförhållande studerades. Trettiotvå

erfarna bilförare mellan 23 och 49 år deltog i studien som genomfördes i VTI:s körsimulator.

Resultaten visar tydligt att bilförare kan inhämta visuell information i bilen via det perifera seendet. Endast 5% av

den presenterade informationen inhämtades genom ñxation. Tiden för inhämtning och säkerheten i tolkningen påverkades

dock av typ av informationsbärare, informationens placering och kognitiv belastning. Informationsinhämtningen funge-

rade tillfredsställande då informationen var rörlig, dvs då informationen förmedlades i form av ljus-och rörelse-

förändringar, men inte då informationen var fast, dvs visades som stillastående tecken. Svarstidema var längre för fast

än för rörlig information och i medeltal 1,7 respektive 1,5 5. Dessutom identifierades 27% av den fasta informationen

fel, jämförtmed bara 2% av den rörliga informationen. Den generellt sämre förmågan att inhämta fast information var

även känslig för displayplacering och variationer i köruppgiftens visuella och kognitiva krav, faktorer som inte påverkade

inhämtningen av rörlig information. Den redanhöga felprocenten vid identifiering av fast information ökade då vinkeln

mellan föraren och displayen ökade, och då köruppgiftens krav på uppmärksamhet ökade.

De erhållna resultaten ger kunskaper för optimal utformning av fordonsbaserade informationssystem som tar hänsyn

till människans grundläggande förmåga att inhämta visuell information.
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Abstract (background, aims, methods, result)

The amount of information, presented to the driver inside the car, tends to increase along with the development and

introduction of new information systems (ITS) designed to facilitate the driving task. Most information systems present

visual information, which the driver is presupposed to acquire via the central vision (by ñxating). Divided attention,

distraction and increased driver load, which may lead to negative effects on safety and comfort, are likely consequences

of the acquisition of an increased amount of visual information. Until now, minimal use has been made of peripheral

vision to acquire information from inside the car. The question has been raised as to whether this channel may be an

unutilized resource offering alternative ways of acquiring visual information.

The objectives ofthe study were

- to investigate a driver ,s ability to acquire information displayed peripherally inside the car without moving their

eyes from the traffic scene, and

- to illustrate the influence ofvarious factors on the speed and accuracy by which the information can be acquired

by the driverls peripheral vision.

Effects of type of information, information position, speed level and traffic condition were studied. Thirty-two

experienced drivers agcd between 23 and 49 participated in the study, which was conducted in the VTI driving simulator.

The results clearly show that a driver is able to acquire visual information from inside the car via his/hers peripheral

vision. Only 5% ofthe presented information was acquired by fixating it. However, the acquisition time and the accuracy

of interpretation were influenced by type of information carrier, position of the information and cognitive load. The

information acquisition was satisfactory when the information was moving, i.e. conveyed in the form oflight and motion

changes, but not when the information was stationary, i.e. shown as stationary characters. The response times were longer

for stationary than for moving information, and on average 1.7 and 1.5 sec, respectively. In addition, 27% ofthe stationary

information was incorrectly identified, compared to only 2% ofthe moving information. The generally poorer capability

to acquire stationary information was also sensitive to display position and variations in visual and cognitive demands,

factors that did not influence the acquisition ofmoving information. The already high error rate for stationary information

was increased when the angle betweenthe driver and the display was enlarged, and when the attentional demands from

the driving task were increased.

The obtained results add knowledge for optimal design ofin-car information systems taking into account basic human

abilities to acquire visual information.
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Förord

I denna rapport redovisas etapp 2 av projektet Informa-

tionsinhämtning via detperifera seendet och nyttan i väg-

trafiken . Etapp 1 var en litteraturstudie som tidigare redo-

visats i rapporten Om möjligheterna att upptäcka och

identifiera perifert presenterad information i bilen (Väg-

verkets Publikation1997 :27 ISSN 1401-9612, och VTI

rapport Nr 412 1996 ISSN 0347-6030). Upplägget av

sirnulatorstudien som redovisas i denna rapport bygger på

resultaten från litteraturstudien och de frågeställningar

som utkristalliserades i den. Hela projektet har ñnansierats

av Vägverket inom ramen för den satsning som Vägverket

gör på området Väginformatik och vägtrañkledning .

Ett antal kollegor pä VTI har på ett avgörande sätt bi-

dragit till och möjliggjort genomförandet av studien. Ett
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stort tack riktas till dessa från författarna. Håkan Jansson

deltog i utformningen av försöket, skapade scenariot i

simulatorn och ansvarade för datainsamlingen. Roland

Östergrenkonstruerade och tillverkade displayerna, vilka

monterades i sirnulatom av Leif Lantto. Maria Berlin och

Beatrice Söderström hjälpte oss att rekrytera försöks-

personer, och var försöksledare då experimenten genom-

fördes i simulatorn. Maria Berlin utförde även en del av

analyserna. Ann-Sofie Senneberg har redigerat rapporten.

Sunnerdahls Handikappfond har bidragit tilluppdatering

av utrustningen för ögonrörelsemätning.
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Definitioner och förklaringar

Centralt seende

Centralt synfält

Comea

DRIVE

Fast information

Fixation

Fixationspunkt

Funktionellt synfält

HUD

Informationsteknik (IT)

IIS

Perifert seende

Perifert synfält

PROIVIETHEUS

Rörlig information

Riktat seende inom det centrala synfältet som med full skärpa kan urskilja, identifiera och

känna igen information, färg, detaljer och små olikheter.

Litet område runt själva flxationspunkten.

Hornhinnan.

Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe . F orskningsprogram kring

transporttelematik inom EUs tredje ramprogram. DRIVE I 1989-91, DRIVE II 1992-94.

Används här i betydelsen att den informationsbärande koden är ett stillastående tecken, dvs.

budskapet förmedlas med hjälp av formen hos ett tecken.

Riktat seende; blick och visuell uppmärksamhet riktade mot ett bestämt mål.

Den punkt mot vilken blickenoch den visuella uppmärksamheten riktas.

Del av synfältet där information kan uppfattas och identifieras med stor men inte fullständig

säkerhet. Förhållandevis begränsad utbredning som varierar i storlek medkraven för att inhämta

den fixerade informationen, storleksordningen 5° (max 10°) från ñxationspunkten.

Head-up display. Uppspegling av information i vindrutan.

Tekniken att samla in, lagra, bearbeta, överföra och presentera information (vanligen auto-

matiskt och med datorstöd).

Intelligent Transport Systems.

Ej riktat seende med vilket framförallt ljus- och rörelseförändringar kan uppfattas och identi-

fieras, medan synskärpa och färgperception är begränsade.

Den del av synfältet som vid ett givet tillfälle inte omfattas av det funktionella synfältet, upp

till l80°.

PROgraMme for a European Traffic system with Highest Efficiency and Unprecedented

Safety . Europeiska bilindustrins forskningsprogram initierat av Eureka. 1987-94.

Används här i betydelsen att den inforrnationsbärande koden är en rörelse, dvs. budskapet

förmedlas med hjälp av enrörelse (förflyttning).
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Möjligheterna att under bilkörning inhämta information med det perifera seendet

- En simulatorstudie

av Lena Nilsson, Torbjörn Falkmer och Stefan Samuelsson

Statens våg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

I takt med att nya informationssystem utvecklas och instal-

leras i bilar blir frågan om förarnas förmåga att inhämta

informationen på ett säkert sätt mer ochmer aktuell. Kun-

skap om vari bilen olika slags information bör placeras,

för att kunna snabbt och korrekt, är nödvändig om

inforrnationssystemen ska få avsedd effekt och inte leda

till negativa effekter på säkerhet och komfort. De flesta

informationssystem presenterar fortfarande visuell infor-

mation som förutsetts inhämtas via det centrala seendet,

dvs. genom att föraren fixerar. Det perifera seendet utnytt-

jas minimalt för inhämtning av information som presen-

teras inne i bilen, och frågan har väckts om det kan vara en

outnyttj ad resurs. i ,i i ,

Studiens syfte var att undersöka om bilförare under färd

har förmåga att inhämta information som presenteras på

en display placerad perifert inne i bilen utan att fixera. Om

så är fallet var det också av intresse att belysa vilken inver-

kan olika faktorer kan ha på hur snabbt och med vilken

säkerhet informationen via det perifera seendet,

i termer av svarstid och felprocent. I projektet studerades

effekter av informationstyp (fast och rörlig) och informa-

tionens placering i vertikal led i det perifera synfaltet. Även
hastighetsnivå (90 och 110 km/tim) ochtrafikförhållande

(med och utanannan trafik) varierades. Avsikten var att stu-

dera inverkan av köruppgiftens uppmärksamhetskrav på den

perifera informationsinhämtningen. Studien genomfördes

i VTI: s körsimulator. Föramas ögonrörelser registrerades

under hela körningen, vilket var nödvändigt för att kontrol-

lera om informationen inhämtades via det perifera seendet

eller inte.
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En slutsats av studien är att det går att förmedla infor-

mation till bilförare via det perifera synfältet utan att han/

hon behöver ta uppmärksamheten från den omgivande tra-

fiken. Resultaten vis-.rr emellertid också att den perifera

infonnationsinhämtningen bara fungerar tillfredsställande

om informationen är rörlig, dvs. av typenljus- och

rörelseförändringar. Fast information i det perifera syn-

fältet tar längre tid att uppfatta, och identifieras också fel

i- avsevärt större utsträckning. För de förhållanden som

ingick i studien identiñerades mellan 25 och 30% av de

presenterade (fasta) tecknen felaktigt. Inhämtningen av fast

information via det perifera seendet visade sig dessutom

vara känslig för informationens placering i relation till

föraren, och för variationer i köruppgiftens visuella och

kognitiva krav. Detta innebär att den större felprocenten

vid identifiering av fast information kan ytterligare för-

sämras av en mera ogynnsam displayplacering, och av

variationer i förhållandena under körningen. Inhämtningen

av den rörliga informationen via det perifera seendet för-

blev däremot opåverkad när köruppgiftens krav på upp-

märksamhet och vinkeln mellan förare och display vari-

erades. Den rörliga informationen uppfattades snabbare,

och identiñerades genomgående korrekt med stor säker-

het. Inhämtningen av information Via det perifera seendet

påverkade åsin sida inte körbeteendet, och upplevdes inte

störande av förarna. De redovisade resultaten är värdefulla

för optimal utformning av olika fordonsbaserade informa-

tionssystem som är under utveckling.



Drivers* Ability to Acquire In-Car Information by Peripheral Vision during Driving

- A Simulator Study

by Lena Nilsson, Torbjörn Falkrner and Stefan Samuelsson

Swedish National Road and TransportResearch Institute (VTI)

8-581 95 Linköping SWEDEN

Summary

The amount of in-car information is increasing. A

contributory cause is the introduction of driver support

systems (ITS). These systems are often designed to display

visual information, meaning that they address the sense

most occupied during driving. The additional information

can cause divided attention and distraction, increase the

load on the driver, and thus influence traffic safety

negatively. Alternative ways ofpresenting information are

needed. One recent suggestion is that the load irnposed on

the driver could be reduced if the information is presented

peripherally, and acquired without the driver having to

fixate it. From the literature it is known that people

possess the ability to perceive visual stimuli by the

peripheral vision. However, the number of detected and

correctly identified stimuli has been found to vary with the

angle between the stimulus and the ñxation point, with the

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

view, and with the stimuli Characteristics.

The objectives ofthe reported study were to investigate

drivers ability to acquire in-car information displayed in

the vertical periphery during driving, and to determine

whether this was achievable without the drivers moving

their eyes from the forward field of view. Thirty-two

experienced drivers, 16 men and 16 women, between 23

and 49 years old participated in the study, which was

conducted in the VTI driving simulator. The interaction

between different codes ofconveying the information, and

the complexity ofthe driving task was examined. Two types

of information carrying codes,stationary character and

motion, were studied for different combinations oftraffic

conditions and speed limits. The stationary information

was the letter T, presented either correctly oriented or

upside down. The moving information was a running

light , either to the left or to the right. Two display

positions (upper and lower) in the upper edge ofthe wind

screen were used for the presentation ofinformation. The

drivers tasks were to detect and identify the presented

information via the peripheral vision (ie. without ñxating

it), and for each presentation respond by pressing the

correct button on the steering wheel as quickly as

possible.

The results clearly show that drivers are able to acquire

peripheral in-car information without taking their eyes

from the forward field ofview. However, the quickness and

10

accuracy ofinformation acquisition via theperipheral

vision are (more or less) influenced by type ofinformation

carrier, display position and level of cognitive load.

The drivers needed more time to acquire stationary

information than moving information via the peripheral

vision while driving. The difference in response time was

in the order ofmagnitude of0,2 sec, which equals a driven

distance of five metres in 90 km/h. Besides, as much as

27% of the stationary information was incorrectly

identified, which exceeded the error rate of moving

information by about 25 percent units. Also the angle

between the driver and the display was found to influence

the error rate. Information presented further out in the

peripheral field of view was generally identified

incorrectly more often than information presented at a

smaller angle (more centrally). Another important result

concerning the proportion ofidentification errors was the

interacting effect between type of information carrier and

display position. The general difficulty to correctly

identify stationary information while driving increased

when the angle between the driver and the display

increased. Contrary to this, the moving information was

almost always correctly identified independently ofwhere

in the vertical peripheral field ofview the informationwas

located (within practical limits for car applications).

Varying demands from the driving task (speed and

distance control) influenced the information acquisition

only to a low extent. However, the interaction effect of

type ofinformation and following distance on the rate of

identiñcation errors points to the risk that more loading

driving situations can deteriorate the ability to acquire

stationary information, while the acquisition of moving

information seems to be uninfluenced also of the traffic

complexity factor.

The study has generated knowledge that is valuable in

the design of new in-car information systems. The

recorded effects irnply that information airned at being

perceived by the peripheral vision preferably shall include

motion. Also, the generally high proportion of

identification errors when stationary information is

presented peripherally can be further increased by an

unfavourable display position, or by complex traffic

situations. These drawbacks are necessary to consider

carefully in the process of system design.
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1 Bakgrund

Utvecklingen inom inforrnationstekniken (IT) har inne-

burit att mängden information som finns tillgänglig för

användning i trafiken har ökatmarkant. Nya möjligheter att

presentera information såväl inne i bilen som i trafikmiljön

utanför bilen har skapats. Som en följd av detta har ett

intensivt arbete för att utveckla fordonsburna informa-

tionssystem bedrivits, inte minst inom de europeiska

forskningsprogrammen PROMETHEUS och DRIVE.

Målet med de nya informationssystemen är att de ska

stödja förarna i deras köruppgift. För attnå detta mål krävs

att gränssnittet mellan förare och system utformas utifrån

människans förutsättningar och resurser för informa-

tionsinhämtning. I annat fall kan de nya möjligheterna att

informera istället belasta och/eller distrahera förarna, och

på så sätt skapa nya risker och problem i trafiken. Den

övervägande delen av de nya inforrnationssystemen pre-

senterar fortfarande informationen visuellt. Det finns

därför ett behov av kunskap ommänniskans möjligheter

att inhämta visuell information under bilkörning, och om

inforrnationsinhämtningens eventuella effekter på kör-

prestationen.

1.1 Problem i samband med lnhämtning av

vlsuell Information

Många olyckor och tillbud i trafiken har sin grund i visuella

misstag, dvs. i brister i inhämtningen av information via

synen. Misstagen kan tex. bestå i att vi som förare missar

skyltar, inte upptäcker trafikanter i vår närhet, eller identi-

ñerar information i bilen eller i trañkmilj ön felaktigt. Att

de beskrivna misstagen är vanliga styrks av Malaterre och

Fontaine (1993) somhar analyserat ett stort antal olyckor

och funnit att detekteringsfel är den typ av förarfel som

förekommer oftast i samband med olyckor. I det franska

materialet var 61% av förarfelen i tätort av typen detek-

teringsfel, medan motsvarande andel utanför tätort var

45%. Procenttalen kantolkas som de andelar av olyckorna

som skulle ha kunnat undvikas om förarna upptäckt och

korrekt identifierat information som faktiskt fanns till-

gänglig. Attvi som förare inte alltid klarar av detta kan ha

flera orsaker. Den totala mängden information kan vara

alltför stor för att förarna ska kunna urskilja och tillgodo-

göra sig just den information som är nödvändig i den speci-

fika situationen. Risken för överbelastning ( overload ) är

uppenbar redan i dagens trañk, och ökar ytterligare om nya

informationssystem installeras i bilarna och/eller i trafik-

miljön. En annan orsak till visuella misstag kan vara att

föraren då och då har behov av att inhämta information som

finns inne i bilen, och därför för en kort stund flyttar upp-

märksamheten från trañkmiljön utanför bilen. Sådan delad

uppmärksamhet eller intern distraktion, från passagerare

och olika utrustningar i bilen, har av Treat (1980) rappor-
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terats vara en vanlig orsak till olyckor i trafiken. Utform-

ningen av informationen (text, symboler, färgade lampor,

kartor osv), dess placeringen och när den presenteras

( tirningen ) har också stor betydelse förhur lätt budska-

penkan inhämtas. Mängden information samt när, var och

hur informationen presenteras är alltså avgörande när det

gäller att skapa bästa möjliga förutsättningar för bilförare

att inhämta information under färd. En annan förutsättning

är de grundläggande visuella funktioner som människan

besitter.

1.2 Människans synfunktlon - några begrepp
Det mänskliga synfältet omfattar nästan 180 x 180 grader.

De olika visuella funktioner som människan besitter är

mer eller mindre väl utvecklade inom synfaltets olika delar.

När vi riktar vår visuella uppmärksamhet mot ett bestämt

mål, vilket vanligen benämns fixation, använder vi det cen-

trala seendet. Ett litet delområde runt själva ñxations-

punkten utgör det centrala synfältet. Inom det centrala syn-

fältet kan vi med full skärpa urskilja och identifiera infor-

mation. Det centrala seendet är därför avsett förigen-

känning och färgperception av visuell information, dvs. för

att upptäcka och känna igen detalj er samt särskilja små

olikheter.

Utanför det centrala synfaltet tar det perifera synfaltet

vid, och har sin yttersta gräns vid 180 grader. I det perifera

synfältet är synskärpan och färgseendet sämre än i det

centrala synfältet. Det perifera seendets huvudsakliga upp-

gift är istället att registrera ljus- och rörelseförändringar

(Leibowitz, 1986). Information i form av blinkande ljus-

källor och olika former av rörligt ljus är därför lätt att

uppfatta med det perifera seendet (utan att fixera), liksom

föremål som rör sig i det perifera synfältet. Däremot kan

vi med det perifera seendet endast i begränsad utsträckning

upptäcka och identifiera föremål och information som

varken rör sig eller förändras avseende ljusförhållanden.

Sannolikheten för korrekt identifiering av sådan inforrna-

tion i det perifera synfältet ökar om inforrnationens form

är enkel och distinkt, utan alltför många detalj er.

Det funktionella synfältet är den del av synfältet där vi

med stor men inte fullständig säkerhet kan uppfatta och

identifiera information och föremål. Området är förhål-

landevis begränsat, och varierar i storlek beroende på hur

mycket resurser (uppmärksamhet) som går åt för det cen-

trala seendet, dvs. för att inhämta den information som

fixeras. Kraven på uppmärksamhet, och därmed storleken

pådet funktionella synfaltet, påverkas både av vilken infor-

mation som fixeras i ett givet ögonblick, och av vad vi för-

väntas göra med informationen (Williams, 1982; 1985).

Enligt Miura (1992) är det kraven från och komplexiteten

hos de trafrksituationer som uppträder, och inte hastig-
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heten, som är avgörande för utbredningen av det funk-

tionella synfältet hos bilförare. Miura har särskilt studerat

korsningar med mycket trafik, och funnit att det funk-

tionella synfältet minskar avsevärt i dessa situationer. För-

klaringenhan ger är att förarna använder en större del av

sin uppmärksamhet för att ta in och bearbeta information

från fixationspunkten. Följ den blir att de inte alls ser rele-

vant(a) information (föremål/trafikanter) längre uti syn-

fältet, eller att de upptäcker dem senare (kanske alltför

sent). Det funktionella synfältet omfattar vanligen ca 5 x 5

grader från fixationspunkten, men kan under gynnsamma

förhållanden öka till ca 10 x 10 grader. En expansion av det

funktionella synfältet medför att det perifera synfältet

minskar. Det perifera synfältet kan alltså sägas vara den del

av synfältet som inte omfattas av det funktionella synfältet

vid ett givet tillfälle (Miura, 1992; Williams, 1982; 1985).

Ett exempel kan beskriva förhållandet: Om en förare som

kör på motorväg vet att det alldeles strax är dags att köra

in på en avfart medför det att han/hon anstränger sig att läsa

vägvisningsskyltar, vilket reducerar det funktionella syn-

fältet kraftigt medan det perifera synfältet blir större. Om

föraren å andra sidan har långt kvar till avfarten och därmed

kan avstå från att fokusera uppmärksamhetenpå detaljerad

avsökning av vägvisningsinformation, expanderar istället

det funktionella synfältet på bekostnad av det perifera.

1.3 Okonventlonell presentation av vlsuell

Informatlon

Presentation av informationpå head-up display

Inom flyget är head-up displayer (HUDs) ett etablerat sätt

att presentera visuell information, och många biltillverkare

har börjat undersöka möjligheterna att presentera informa-

tion i bilama med samma eller liknande teknik (Kiefer,

1995). De HUD-system som hittills har installerats i ett

antal olika bilmärken (tex. GM, Toyota och Nissan) har

visat digital information proj icerad på vindrutan i nivå med

eller strax under förarens ögonhöjd (Harrison, 1994). Den

optiska designen medför att informationen upplevs flyta

omkring ca 2 meter framför fordonet (Kato mfl., 1992;

Weihrauch, Meloeny & Goesch, 1989).

Föraren HUD-informationen genom att titta

rakt fram genom vindrutan, och fixera informationen.

Blicken behöver inte flyttas från trafiken ner på instru-

mentpanelen. Avsikten med att använda HUD är inte att

informationen ska inhämtas via det perifera seendet. Den

vinst man gör med en HUD-lösning är istället att tiden det

tar att inhämta informationen reduceras eftersom ögon-

linsen inte behöver ställa om sig mellan seende på långt

håll (trafiken) och seende pånära håll (instrumentpanelen).

Linsen kan hela tiden vara inställd på att titta ut genom

vindrutan, dvs. på seende på långt håll. Detta förväntas vara

särskilt gynnsamt för förare som har en ögonlins med be-

gränsad förmåga att ackommodera t.ex. på grund av ålders-
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skäl. Att presentera information i bilen med hjälp av en

HUD-lösning uppskattades också enligt Eliasson (1993)

något mera av äldre förare än avförargenomsnittet.

HUD i bilar har hittills endast använts för att presentera

en relativt begränsad mängd och typ av information, tex.

hastighet och enkla varningar (Eliasson, 1993). I regel har

samma information ävenpresenterats med hj älp av konven-

tionella displayer på instrumentpanelen. Eftersom mäng-

den information som kommer att bli tillgänglig i bilen

förväntas öka i framtiden är det troligt att kommande HUD-

generationer kommer att användas för presentation av

mera information än idag. Exempel på ytterligare infor-

mation som kan vara önskvärd och samtidigt lämplig att

presentera på enHUD är vägvisningsinformation ( route

guidance ) och bromssträcka relaterad till framförvarande

fordons position. Diskussionen illustrerar behovet av att

ñnna nya sätt att förmedla information utan att splittra

förarens uppmärksamhet, vilken bör riktas mot faktorer

som är direkt avgörande för att manövrera bilen på ett

säkert sätt. Information som presenteras i bilen bör åtrnin-

stone utformas och placeras så att den tid som går åt för

att inhämta den korrekt minimeras.

Presentation av information i detperifera synfältet

En annan möjlig informationsplacering är ovanför det cen-

trala synfältet inne i bilen, dvs. perifert i vertikal led. Meto-

den har prövats i liten skala. Ett prototypsystem kallat

VISOR har tagits fram (Svide'n, 1995) där visuell navi-

geringsinformation presenteras på en display placerad i

anslutning till förarplatsens solskydd. Designen bygger på

en ide' om att föraren kan inhämta och bearbeta information

via det perifera seendet utan att ta uppmärksamheten från

den framförvarande trañkmiljön, och utan att belasta det

centrala (funktionella) seendet.

VISORhar utvärderats med avseendepå användaraccep-

tans med relativt gott resultat (Alm & Berlin, 1997). För-

ama var nöjda med den navigeringsinformation VISOR

presenterade. Informationen var dock svår att uppfatta

under vissa förhållanden, och fem av de tjugo förarna

gjorde något felaktigt vägval längs teststräckan. Den men-

tala belastningen var också högre för VISOR än för ett

navigeringssystem som presenterade visuell information

på instrurnentpanelen i kombination med verbal informa-

tion.

Samuelsson och Nilsson (1996) har, mera generellt

och utan koppling till någon speciell tillämpning i bil, stu-

derat funktionen hos människans perifera seende genom

att penetrera litteraturen inom området. I studien analy-

serades synfältets uppdelning och utbredning under vari-

erande förhållanden, liksommänniskans förutsättningar att

urskilja och identifiera perifert placerad information när

hennes uppmärksamhet och funktionella seende upptas av

något annat. Utifrån den kunskap som finns tillgänglig i
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litteraturen identiñerades grundläggande principer, rele-

vanta även för biltillämpningar, för hur information som

ska placeras perifert bör utformas.

För att en individ ska ha en realistisk möjlighet att, med

uppmärksamheten riktad åt ett annat håll, så snabbt och

korrekt som möjligt inhämta information placerad i syn-

fältets periferi med minimal belastning :

0 'bör informationenha rena och enkla former med så få

detalj er som möjligt

0 bör informationen ha låg grad av visuell komplexitet

0 bör informationen helst förmedlas via meningsbärande

ljus- och rörelseförändringar

0 bör text, linjer och symboler undvikas som informa-

tionsbärare

0 bör om tecken och symboler ändå används dessa ha

överstorlek, dvs. vara större än vad riktlinjerna för ak-

tuella förhållanden anger. Detta kan vara svårt att uppnå

i bil med det begränsade utrymme som finns tillgäng-

ligt för inforrnationspresentation
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0 bör informationen inte förmedlas via färgkoder

0 bör informationen presenteras på samma ställe, dvs.

skild från positioner där andra typer av informationkan

dyka upp-

Principema för perifer informationsinhämtning som

framkom i den teoretiska studien (Samuelsson & Nilsson,

1996) och sammanfattas ovan har legat till grund för de

frågeställningar som formulerades för det rapporterade

simulatorförsöket. Frågeställningarna har i sin tur styrt

valet av studerade informationstyper och av förhållandena

under körningen.
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2 Syfte och frågeställningar

Det huvudsakliga syftet med sirnulatorstudien var att under-

söka bilförares förmåga att, samtidigt som uppmärksam-

heten riktas ut genom vindrutan, urskilja och identifiera

information placerad i det perifera synfaltet inne i bilen.

Andra syften var att studera vilken form informationen bör

ges för att kunna inhämtas via det perifera seendet, samt

hur informationens placering i förhållande till det centrala

synfältet, och belastningen från köruppgiften påverkar

informationsinhämtningen. Frågeställningama samman-

fattas nedan.

1. Finns det någon skillnad mellan fast och rörlig infor-

mation, presenterad pen'fert, när det gäller den tid det

tar för bilförare attupptäcka informationen under färd?

2. Finns det någon skillnad mellan fast och rörlig infor-

mation, presenterad perifert, när det gäller andelen

identifieringsfel, dvs. den säkerhet medvilken bilförare

identifierar informationen korrekt under färd?

14

. Påverkas den tid det tar för bilförare att upptäcka peri-

fert presenterad information när vinkeln mellan föra-

rens blickriktning rakt fram och på den perifera

displayen varierar?

. Påverkas andelen identiñeringsfel, dvs. den säkerhet

med vilken bilförare identifierar perifert presenterad

information korrekt, när vinkeln mellan förarens blick-

riktning rakt fram och på den perifera displayen vari-

erar?

. Påverkas den tid det tar för bilförare att upptäcka peri-

fert presenterad information när uppmärksamhets-

kraven från köruppgiften varierar?

. Påverkas andelen identiñeringsfel, dvs. den säkerhet

med vilken bilförare identifierar perifert presenterad

information korrekt, när uppmärksamhetskraven üån

köruppgiften varierar?
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3 Metod

3.1 Försökspersoner

Trettiotvå personer, sexton män och sexton kvinnor, mellan

23 och 49 år deltog i studien. Deras medelålder var 34 år

(sd = 8 år). Försökspersonema hade haft körkort i mellan

5 och 31 år (m = 15 år, sd = 8 år), och deras årliga kör-

sträcka varierade från 10 000 till 50 000 km (m =

17 000 km, sd = 9 000 km). Förutom kraven på årlig kör-

sträcka (minst 10 000 km) och antal körkortsår (minst 5

år) krävdes att försökspersonerna inte behövde glasögon

vid bilkörning. Försökspersonema betalades 750 kr för sin

medverkan.

3.2 Experimentmlljö

Studien genomfördes i VTI:s körsirnulator (Nordmark

mfl., 1986; Nilsson, 1993) utrustad med en Volvo 850-

kaross. Volvon hade automatväxel och dess förarrniljö kan

sägas representera en modern personbil i storbilsklassen.

VTI-simulatorn är en avancerad körsirnulator med ett

rörelsesystem för simulering av de krafter som uppstår vid

bilkörning. Simulatom har dessutom ett vidvinkligt bild-

system (120°), ett system för generering av vibrationer,

ett ljudsystem och ett system som reglerar luft-

temperaturen. Delsystemen arbetar tillsammans enligt en

kontrollstrategi som får sirnulatom (bilen) att uppträda på

ett realistiskt och förväntat sätt. Förarens intryck och upp-

levelser kan på så sätt fås att likna dem vid verklig bil-

körning, och resulterar därmed i realistiska förarreaktioner

(Tömros, Harms & Alm, 1997). Ett viktigt krav för att

uppnå en hög grad av realism är att de fördröjningar som

uppstår i sirnulatorn är små. Exempelvis ska föraren inte

uppleva någon fördröjning från det att han/hon svänger

(vrider på ratten) till dess den omgivande trañkmiljön

(bilden) som genereras på skärmen förändras i motsva-

rande grad. Den totala fördröjningen i VTI: s körsirnulator

är 40 ms, vilket är extremt kort.

3.3 Scenarlo

Vägen

Den trañkmiljö försökspersonerna körde i kan karaktäri-

seras som landsvägskörning. Teststräckan var en 80 km

lång väg med ett körfält i vardera riktningen. Vägen var 7

meter bred, och hade en 1 meter bred vägren på varje sida.

Vägen hade såväl horisontella som vertikala kurvor

(backar). Kurvorna som förekom var inte snäva (radie

1000 - 2000 m) och backarna var inte branta (lutning -2,5 -

+2,5%). Friktionenvar hög som vidtorrt sommarväglag, och

siktförhållandena goda med en siktsträcka på cirka 600

meter. Den 80 km långa teststräckan skapades genom att

upprepa ett 20 km långt vägavsnitt med de beskrivna egen-

skapema fyra gånger. Vägsträckan som försökspersonerna
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körde bestod alltså av fyra delsträckor med identisk väg-

utformning.

Hastighet och trafik

Kombinationen Skyltad hastighet och trañkförhållande var

specifik för var och en av de fyra 20 km långa del-

sträckoma. De fyra delsträckoma med sina olika förhål-

landen sattes ihop till den totala teststräckan i olika ordning

för olika försökspersoner för att undvika systematiska

effekter (se kapitel 3.7 Experimentell design).

För de fyra 20-krn sträckomakombinerades hastighets-

begränsning och trafikförhållande enligt beskrivningen

nedan:

0 20 kmutan trafik och Skyltad hastighetsgräns 90 krn/tim

0 20 kmmed trafik och Skyltad hastighetsgräns 90 km/tim

0 20 km utan trafik och Skyltad hastighetsgräns 110 km/tim

0 20km med trafik och Skyltad hastighetsgräns 110 km/tim

Två hastighetsskyltar (en på varje sida av vägen) var

placerade i början på varje 20-krn sträcka, och efter 10 km

som en påminnelse.

Dentrafik som förekom på två av de fyra delsträckoma

bestod av enensam bil ñamför försökspersonen i den egna

färdriktningen, samt en ström av bilar i motsatt färdriktning.

De mötande bilarna höll alla hastigheten 90 km/tim, men

avståndet mellan dem varierade. Den mötande trafiken

framstod därför som olika tät. Sidoläget hos de mötande

bilarna slumpades med förbehållet att de skulle hålla sig

inom det egna körfältet. Avståndet från den mötande bilens

vänstra hjul till mittlinjen varierade mellan 0,5 och 2 meter.

Den bil som körde framför försökspersonen varierade sin

hastighet. På 90-sträcka var hastigheten mellan 65 och

95 km/tim, ochpå 110-sträcka mellan 85 och 115 km/tim.

Hastighetsförändringen (ökning eller minskning) hos den

frarnförvarande bilen styrdes med hjälp av målhastigheter

som slumpades ut inom de två angivna hastighetsinter-

vallen. Målhastighetema för den framförvarande bilen upp-

nåddes genom att dess hastighet ökades eller minskades

linjärt med 1 m/s. När en målhastighet uppnåtts hölls den

konstant i 10 till 30 sekunder. Därefter slumpades enny

målhastighet. Ett villkor för styrningen av framförvarande

bils hastighet var att avståndet mellan den och försöks-

personens bil (simulatom) inte fick överstiga 105 meter.

3.4 Display

En display för presentation av visuell information utfor-

mades inom projektet. Två exemplar byggdespå VTI: s mät-

laboratorium och monterades i Volvon i simulatom. De två

displayema var fast ihopmonterade och placerade perifert

i vertikalled, dvs. under varandra i vindrutans överkant mitt
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framför föraren (Figur 1). Detaljplaceringen bestämdes

utifrån de möjligheter som stod till buds med hänsyn till

utformningen av den bil som fanns tillgänglig i simulatom.

När det gäller de faktorer som begränsade placerings-

möjligheterna (t ex avståndet till vindrutan, vindrutans höjd

och lutning) ansågs dock Volvon vara representativ för de

flesta moderna personbilsmodeller i samma klass. Att

displayema placerades perifert i vertikal led, och inte i

horisontal led, berodde på att vi ville anknyta till idén

bakom VISOR-prototypen (Svidén, 1995). Tanken med

VISOR är att montera en display på solskyddet vid förar-

platsen, och presentera visuell information i en relativt

outnyttj ad del av förarens penfera synfält. VISORär avsedd

att presentera information som hjälper föraren med navi-

gering och farthållning.

 

Figur 1 Displayernas placering i vindrutans Överkant

för perifer presentation av information till föraren

Varje display hade totalt 33 gula lysdioder för genere-

ring av visuell information. Lysdioderna var monterade i

form av ett kors, uppbyggt av fem horisontella och fem

vertikala lysdioder, omgivet av en kvadratisk ram bestående

av sju lysdioder per sida (Figur 2). Avståndet från föraren

till vindrutan var ungefär 50 cm, och det vertikala avståndet

mellan de två displayemas mittlinjer var 3 cm (cirka 3,5°).

Displayema täckte 3,5° x 3,5° av det perifera synfältet.

Vinkeln mellan försökspersonens ögon och displayema

varierade mellan 14° och 37° eftersom försökspersoner-

nas längd och position i förarstolen varierade. Vinkelns

medelvärde var 26°.
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Figur 2 Konfigu'rationen av lysdioder på de två

displayerna som var ihopmonterade under varandra i

vindrutans Överkant

3.5 Presenterad Information

Två typer av information presenterades i det perifera syn-

fältet under körningen, fast och rörlig (se kapitlet

Definitioner och förklaringar). Den fasta informationen

utgjordes av ett tecken, bokstavenT (Figur 3). Tzet visades

rättvänt (med taket uppåt) 16 gånger och upp ochned-

vänt (med taket nedåt) 16 gånger (se kapitel 3.7 Experi-

mentell design). För att skapa det rättvända Tzet tändes

respektive displays mittendiod, de två dioderna ovanför

den, och de tre centrala dioderna i displayens övre diodrad

(Figur 3a). För att istället skapa det upp och nedvända T:et

tändes respektive displays mittendiod, de två dioderna

under den, och de tre centrala dioderna i displayens undre

diodrad (Figur 3b).

Den rörliga informationen sompresenterades kan be-

skrivas som rinnande ljus (Figur 4). Rinnande ljus visa-

des också totalt 32 gånger under körningen. Sexton gånger

rörde det sig åt höger, och 16 gånger åt vänster (se kapitel

3.7 Experimentell design). Det rinnande ljuset skapades

genom att dioderna i displayens horisontella mittenrad

tändes upp i sekvens. Lystiden för varje diod var 150 ms.

När den sista dioden i raden släcktes förblev displayen

släckt i 400 ms innannästa ljusvåg startade.
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3a) 3b)

Figur 3 Den fasta informationen som presenterades perifert under körningen var antingen a) ett

råttvånt T eller b) ett upp- och nedvånt T. Ifiguren visas båda varianterna på den nedre displayen

 

Figur 4 Rörlig information i form av rinnande ljus åt höger. (Motsvarande in-

formation åt vänster presenterades också under körningen.)

3.6 Försökspersonernas uppgift

Försökspersonernas uppgifter under testkömingen sam-

manfattas i punktform nedan. Försökspersonema skulle:

0 Följa Skyltad hastighetsbegränsning

0 Följa den framförvarande bilen, som varierade sin has-

tighet, på ett kort och konstant avstånd

0 Inte köra om framförvarande bil

0 Läsa av den perifert presenterade visuella informa-

tionen utan att titta direktpå displayen, dvs. utan att

fixera displayen

0 Så snabbt som möjligt rapportera vilken information

han/hon såg på displayen genom att trycka på mot-

svarande svarsknapp på ratten
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Fyra svarsknappar arrangerades som en vagga och mon-

terades till höger på ratten (Figur 5). Försökspersonema

placerade sin högra tumme i vaggan, och kunde behålla den

därunder hela körningen, samtidigt som de på ett bekvämt

och naturligt sätt höll i ratten. På så sätt kunde de snabbt,

med en knapptryckning, besvara presenterad information

utan att släppa ratten eller ändra fattningen om ratten.

Utformningen av knappvaggan gjorde det möjligt att med

enbart känseln identifiera rättknapp. Försökspersonema

behövde därför inte flytta blicken från vägen för att hitta

rätt svarsknapp. Om försökspersonerna inte svarat inom 8

sekunder släcktes informationen.
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Figur 5 De fyra svarsknapparna monterade till höger på ratten i form av envagga. Försökspersonerna place-

rade sin högra tumme i vaggan, och rapporterade vilken information de uppfattat genom att med små tumrörelser

känna sigfram till avsedd knapp och trycka på den

Rinnande ljus åthöger besvarades med en tryckning på

den högra knappen som lutade mot höger, och rinnande ljus

åt vänster besvarades med en tryckning på den vänstra

knappen som lutade mot vänster. Ett rättvänt T besvarades

på samma sätt med en tryckning på den Översta knappen

som lutade mot den Övre delen, och ett upp och nedvänt T

besvarades med en tryckningpå den nedersta knappen som

lutade mot den nedre delen.

3.7 Experimentell design

Studien utformades så att fyra faktorervarierades i två steg

vardera. Faktoremavar trafrldörhållande (med/utan trañk),

hastighetsbegränsning (90/ 110 km/tim), displayplacering

(övre/nedre display) och informationstyp (fast/rörlig

information). Alla försökspersoner exponerades för samt-

liga kombinationer av de fyra faktorerna under den 80 km

långa körningen, dvs. designen som användes var en fak-

toriell inom-gruppsdesign enligt 2 x 2 x 2 x 2 (Tabell 1).

Allt som allt presenterades information för försöks-

personerna 64 gånger under körningen, det summerade

antalet presentationer för varje rad i Tabell 1. Vid 32 till-

fällen var informationen fast i form av tecknet T (16 rätt-

vända och16 upp och nedvända), och 32 gånger var infor-

mationen rörlig i form av rinnande ljus (16 gånger åt höger

och 16 gånger åt vänster). Åtta av de 16 rättvända Tzna

presenterades på den övre displayen och de resterande åtta

på den nedre displayen. Samma fördelning gällde för de

upp och nedvända Tzna och det rinnande ljuset åt höger

respektive vänster. Varje cell kallad fast info 1 nedersta

raden av Tabell 1 innehåller två presentationer av rättvänt

T och två presentationer av upp och nedvänt T, och varje

cell kallad rörlig info innehåller två presentationer av

rinnande ljus åt höger och två presentationer av rinnande

ljus åt vänster .

Ordningen i vilken de fyra kombinationerna av trafik-

förhållande och hastighetsbegränsning uppträdde under

Tabell ] Experimentell design. Siffrorna inom parentes anger antal presentationer

            

Med trafik (32) Utan trafik (32)

90 km/tim (16) 110 km/tim (16) 90 km/tim (16) 110 km/tim (16)

Övre Nedre Övre Nedre Övre Nedre Övre Nedre
display display display display display display display display

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)
Fast Rör- Fast Rör- Fast Rör- Fast Rör- Fast Rör- Fast Rör- Fast Rör- Fast Rör-
info lig info lig info lig info lig info lig info lig info lig info lig

info info info info info info info info

(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
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körningen, liksom ordningen för de olika kombinationerna

av informationstyp och infonnationsplacering, slumpades
ut för att undvika systematiska effekter. Sexton slump-

ordningar användes (Se Bilaga 1). En man och en kvinna

exponerades för var och en av slumpordningama. De posi-

tioner längs vägen där information presenterades slumpa-

des också ut, med förbehållet att de inte fick ligga närmare

varandra än ett specificerat minsta värde. Dessa positioner

i meter vägsträcka framgår av Bilaga 2 för de olika kombi-

nationerna av trañkförhållande och hastighetsbegränsning

(delsträckoma om 20 km). Fyra slumpordningar för pre-

sentation av de studerade kombinationerna av informa-

tionstyp och informationsplacering användes (se Bilaga 3).

3.8 Reglstrerlng av ögonrörelser

Försöket syftade till att studera om försökspersonerna

under bilkörningkunde inhämta information som presen-

terades i det perifera synfältet utan att fixera den. Det var

därför av avgörande betydelse att fastställa om inhämt-

ningen skedde via detperifera eller det centrala seendet.

Det centrala seendet följer det frmktionella seendet (se

kapitel 1.2 Människans synfunktion samt Samuelsson &

Nilsson, 1996). För att kunna avgöra om försöksperso-

nerna tittade på (fixerade) den information som presen-

terades registrerades deras blickriktning kontinuerligt

med hjälp av en utrustning för registrering av ögonrörelser.

Utrustning som användes för att registrera ö gonrörel-

ser var en NAC 600 (Kielgast, 1994), vilken består av ett

headset och därtill hörande analysutrustning. Headsetet

fixerades på försökspersonemas huvud så stabilt som möj-

ligt utan att orsaka försökspersonerna obehag (Figur 6). I

NAC 600 eyemark recorder används ett comea reflex-

system för att mäta ögonbulbens rörelser i horisontal och

vertikal led. Med hjälp av infrarött ljus som reflekteras i

hornhinnan (comea) registreras ögonens rörelser med en

noggrannhet av 0,17 grader och med en frekvens av 30 Hz.

Synkront med registreringen av ögonrörelser videoñlmas

omgivningen. Videokameran, med 60 graders öppnings-

vinkel, sitter monterad på headsetet i höjd med försöks-

personernas panna och riktad framåt.

De koordinater i horisontal och vertikal led som repre-

senterar ögats blickriktning sarnmanlänkas med det inspe-

lade videomaterialet. Resultatet blir en videoñlm med ljud

somvisar omgivningen filmad från försökspersonens pers-

pektiv. På videoñlmen indikeras på varje enskild bildruta

den punkt (x, y) som det centrala seendet riktats mot (Figur

7). Högerögats riktningmarkeras med [ ] och vänsterögats

riktning markeras med + . Vid centrerad och kalibrerad

fixering av ett objekt sammanfaller de båda ögonens rikt-

ningar, markeratmed [+] i Figur 7.
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Figur 6 Försöksperson med headsetet för registrering

av ögonens rörelser fixerat på huvudet. Videokameran

somfilmar omgivningen framför personen syns monte-

rad i höjd med personens panna

 

Display position 1

,_ Display position 2

 

 

 

Figur 7 Schematisk skiss över en videobildruta inspe-

lad under studien. Information presenterades i position

1 (övre display) eller 2 (nedre display). [+] markerar var

den centrala uppmärksamheten riktades. I denna video-

bildruta kan man med säkerhet fastställa att försöks-

personen inte tittat på någon av displayerna, dvs. inte

riktat sitt centrala seende mot informationen som pre-

senterades 1' position 1 eller 2
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Utrustningen för ögonrörelseregistrering kalibrerades

med hjälp av entavlamed ñxeringspunkter i bestämda posi-

tioner. Försökspersonerna genomförde sedan testkör-

ningen med headsetet fixerat (Figur 8). Efter körningen

granskades videoñlmema manuellt. För varje enskild pre-

sentation av information bedömdes med hjälp av video-

inspelningen om försökspersonerna hade inhämtat infor-

mationen via det perifera eller det centrala seendet, dvs.

om de fixerat informationen eller inte.

 

Figur 8 Försöksperson under körning i simulatorn med

headsetet på huvudet

3.9 Mått

Andelfixationer

Andelen ñxationer (riktat seende) på den perifert presen-

terade informationen mättes som antalet frxationer divi-

deratmed det totala antalet presentationer (per typ av infor-

mation, displayplacering etc; se avsnitt 4.1). Resultatet

angavs i procent. Andelen ñxationer användes för att be-

skriva hur försökspersonerna klarade av uppgiften att

inhämta den perifert presenterade informationen utan att

titta direkt på den.

Svarstid

Svarstiden mättes i sekunder som tiden från informations-

presentationens början till dess försökspersonen tryckte

på en svarsknapp. Upplösningen var 20 ms. Svarstiden an-

vändes för att beskriva hur snabbt försökspersonerna rea-

gerade på den perifertpresenterade informationen, dvs. hur

lång tid det tog för försökspersonerna att upptäcka infor-

mationen, identifiera vad som presenterades och trycka på

rätt svarsknapp.

Andel identIYieringsfel

Andelen identifieringsfel mättes som förhållandet mellan

antalet felaktiga svar och det totala antalet presentationer

(per typ av information, displayplacering etc). Resultatet
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angavs i procent. Andelen felaktiga svar användes för att

beskriva med vilken säkerhet (sannolikhet) försöksper-

sonerna identifierade den perifert presenterade inforrna-

tionen korrekt. Måttetkan sägas spegla risken för feltolk-

ning av inforrnationens budskap.

Avstånd tillframförvarande bil

Avståndet (luckan) i meter till bilen framför registrerades

med 2 Hz. Avståndet mättes för att beskriva hur försöks-

personerna klarade av uppgiften att hålla ett kort och

konstant avstånd till bilen framför. Följ euppgiften användes

för att åstadkomma högre belastningpå föraren från kör-

uppgiften jämfört med körning utan annan trafik när-

varande.

Hastighet

Hastigheten i km/tim registrerades med 2 Hz. Hastigheten

mättes för att beskriva hur väl försökspersonerna följde

de skyltade hastighetsbegränsningarna. Hastighetshåll-

ningen användes som ett mått på hur belastande körupp-

giften var för försökspersonerna.

Acceptans och upplevelser

Försökspersonemas acceptans av det perifert placerade

informationssystemet , och deras upplevelser av att

använda det under försöket mättes genom att de fick

besvara ett frågeformulär (Bilaga 4). Frågorna berörde

bland annat hur lätt det var att upptäcka och tolka den peri-

fert presenterade informationen utan att fixera den, hur

säkra försökspersonerna var på att de gjort en korrekt iden-

tifiering, deras inställning till informationspresentationen,

och dess påverkan påkörprestationen. Några frågor hand-

lade om förhållandena i sirnulatom och den mätutrustning

för registreringav ögonrörelser som försökspersonerna

hade på sig under körningen. Försökspersonema hade

dessutommöjlighet att skriva ner fria kommentarer. I fråge-

formuläret ingick slutligen frågor om ålder, kön, körkorts-

innehav och årlig körsträcka.

3.10 Instruktlon

När försökspersonerna kom till VTI fick de först läsa den

skriftliga instruktionen (Bilaga 5). I instruktionen beskrevs

hur försöket skulle gå till och försökspersonernas upp-

gifter. Instruktionen gavs också muntligt av försöks-

ledaren. I instruktionen beskrevs displayema och den infor-

mation som skulle presenteras på dem, liksom hur infor-

mationen skulle besvaras. Utrustningen för ögonrörelse-

registrering demonstrerades, och bilens (simulatorns)

funktion förklarades. Försökspersonema fick också veta

att de skulle köra åtta mil landsvägskörning, och att de först

skulle köra en träningssträcka på en mil för att träna på de

olika uppgifterna.

I instruktionen påpekades särskilt att försökSperso-

nema skulle inhämta informationen på displayema utan att

VTIRAPPORT 428



titta direkt på den, besvara informationen så snabbt som

möjligt genom atttrycka på motsvarande svarsknapp, följa

bilen framför på ett kort och konstant avstånd, hålla Skyltad

hastighet, köra som i verklig trafik och undvika att testa

simulatom .

3.11 Procedur

Försöket inleddes med att försökspersonerna instruerades,

dels via den skriftliga instruktionen och dels muntligt av

försöksledaren (se ovan). Därefter monterades utrust-

ningen för ö gonrörelseregistrering (headsetet). Utrust-

ningen kalibrerades med försökspersonerna sittande i

simulatorn. Systemet för perifer presentation av infor-

mation demonstrerades och försöksledaren visade hur för-

sökspersonerna skulle besvara informationen under för-

söket.

Innan försökspersonerna körde teststräckan fick de

köra en 10 km lång träningssträcka. Syftet var att de skulle

bekanta sig med sirnulatorköming, och träna på de olika

uppgifterna som ingick i försöket. Under träningskör-

ningen försäkrade sig försöksledaren om att försöksper-

sonerna hade uppfattat sin uppgift korrekt och körde enligt

instruktionen. Vid behov påpekade försöksledaren avvi- .

kelser så att försökspersonerna kunde modiñera sitt be-

teende. Sedan körde försökspersonerna halva teststräckan

(4 mil). Därefter gjordes en paus då försökspersonerna

lämnade sirnulatom och headsetet monterades av. Efter

pausen monterades headsetet på igen och ögonrörelse-

utrustningen kalibrerades på nytt. Därefter körde försöks-

personerna de återstående fyra milen av teststräckan.

Anledningen till pausen efter halva teststräckan var att

försökspersonerna då hade haft headsetet på sig i ungefär

35 minuter, vilket är den tid som det ur komfortsynpunkt

är acceptabelt att bära headsetet stabilt fixerat påhuvudet.

Efter avslutad körning lämnade försökspersonerna

sirnulatom och headsetet togs av. Försökspersonema be-

svarade frågorna i frågeformuläret, och försöket avslutades

med att de kvitterade blanketten för utbetalning av försöks-

arvodet.
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3.12 Analys av data

Uppmätta svarstider och andelar identifieringsfel analyse-

rades med två variansanalyser där trafikförhållande (med/

utan trafik), hastighetsmvå (90/ 1 10 km/tim), display-

placering (övre/nedre display) och informationstyp (fast/

rörlig information) utgjorde de oberoende variablema.

Endast data för perifert presenterad information som inte

ñxerades av försökspersonerna togs med i analyserna.

Databortfallet är därför likamed antalet fixerade presenta-

tioner. Bortfallets fördelningar över studerade försöks-

personer, informationstyp, displayplacering samt trafik-

och hastighetsförhållanden åskådliggörs i resultatavsnitt

4.1 (figurerna 9, 10 och 11 samt Tabell 2). Om fixering

skett eller inte avgjordes med hjälp av videoregistrering-

arna av ögonrörelser.

De 32 försökspersonerna delades upp i två grupper

utifrån uppmätt avstånd till bilen framför. De 16 försöks-

personer som höll de kortaste avstånden bildade en grupp,

och de 16 som höll de längsta avstånden bildade den andra

gruppen. Kort avstånd till framförvarande bil antas medföra

en högre kognitiv belastning än långt avstånd. Följ eav-

ståndets (den kognitiva belastningens) inverkan på inhämt-

ningen av den perifert placerade informationen analyse-

rades också med variansanalys. Avståndet till framför-

varande bil utgjorde mellangruppsvariabel och de fyra obe-

roende variablema ovan var inomgruppsvariabler.

Signiñkansnivån 5% valdes för samtliga analyser.
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4 Resultat

4.1 Andel fixationer

Totalt presenterades information i periferin 2048 gånger

under körningarna (64 presentationer x 32 försöksper-

soner). Registreringama av ögonrörelser visade att den

övervägande delen inhämtades via det perifera seendet, dvs.

utan att försökspersonerna fixerade informationen (Figur

9). Endast i 94 fall (5% av presentationema) inhämtade

försökspersonerna informationen via det centrala seendet,

dvs. genom att fixera informationen. Det totala databort-

fallet (antalet fixationer) var alltså 94 mätvärden av totalt

2048, fördelade på de studerade kombinationerna av infor-

mationstyp och displayplacering enligt Figur 9.

Ej fixerade [fixerade presentationer
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ej fixerat iixerat

Figur 9 Antal presentationer då försökspersonerna ej

fixerade respektive fixerade den perifert presenterade

informationen, fördelat på studerade kombinationer av

informationstyp fast, rörlig) och displayplacering

(övre, nedre)

De få fixationersom registrerades var ojämnt förde-

lade mellan fast och rörlig information. Nästan fyra gånger

fler T (74 st) än rinnande ljus (20 st) fixerades. Antalet

fixationer då informationpresenterades på den övre (46 st)

respektive den nedre (48 st) displayen uppvisade däremot

ingen skillnad.

I Figur 10 visas ñxationerna för de olika kombina-

tionerna av informationstyp och displayplacering som

andelar (%) av det totala antalet presentationer per kom-

bination (512 st).

Förmågan att låta bli att flytta blicken till den presen-

terade informationen, dvs. att inhämta informationen via

det perifera seendet varierade mellan försökspersonerna.
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Figur 10 Andelenfixerade presentationer (%) fördelade

på studerade kombinationer av informationstyp (fast,
rörlig) och displayplacering (övre, nedre)
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Figur 11 Antalförsökspersoner med olika antalfixa-

äoner

Elva försökspersoner fixerade inte någon gång den infor-

mation som presenterades på de perifera displayerna,

medan en försöksperson fixerade 20 av de 64 presenta-

tionema. Fördelningen av försökspersoner med olika antal

fixationer visas i Figur 11. De flesta försökspersonerna

fixerade sex eller färre presentationer, vilket är mindre än

10%av informationen. Medelvärdet för antalet fixationer

var tre beräknat över alla försökspersoner, och fem för de

21 försökspersoner som fixerade någon gång.

Fixationemas fördelningar för samtliga studerade fak-

torer har sammanställts i Tabell 2. Den ovan rapporterade

effekten att den fasta informationen fixerades mycket

oftare än den rörliga är genomgående. Tabell 2 visar dess-

utom att något fler ñxationer förekom då hastigheten var

90 km/tim jämfört med 110 km/tim, och då förarna var

ensamma på vägen jämfört med när de samspelade med

annan trafik.
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Tabell 2 De totalt 94 fixationerna fördelade på de studerade faktorerna

display-placering, hastighetsnivå och trafikförhållande för fast och rör-
lig information. Antal och andel (%)

     

Fast Rörlig Summa

Nedre display 41 (44%) 7 (7%) 48 (51%)

Övre display 33 (35%) 13 (14%) 46 (49%)

90 km/tim 41 (44%) 11 (12%) 52 (55%)

110 km/tim 33 (35%) 9 (9%) 42 (45%)

Med trafik 33 (35%) 8 (8%) 41 (44%)

Utan trafik 41 (44%) 12 (13%) 53 (56%)

Summa 74 (79%) 20 (21%) 94 (100%)

      

4.2 Svarstider för presenterad Information

Uppmätta svarstider för de studerade kombinationerna av

infonnationstyp och displayplacering visas för de två ingå-

endetrañkförhållandena (Tabell 3), och för de två ingående

hastighetsnivåema (Tabell 4).

Variansanalysen visade att svarstiderna för fast och rör-

lig information presenterad i periferin skilde sig signi-

fikant (F(1,3 1) = 16,01, Mse = 0,33,p < .001). Det tog

längre tid för försökspersonerna att reagera på det fasta

T: etjämfört med det rörliga rinnande ljuset, vilket framgår

avTabellema 3 och 4. Svarstidemas totala medelvärden var

1,7 sekunder respektive 1,5 sekunder. Variansanalysen

resulterade inte i några andrahuvudeifekter, och inte heller

i några samverkande effekter (två- eller trevägsinter-

aktioner). Svarstidenpåverkades alltså varken av trafikför-

hållande, hastigheteller displayplacering. Skillnaden i

svarstid mellan fast och rörlig information gäller därför

över alla andra betingelser i studien.

Tabell 3 Genomsnittliga svarstider (sekunder) som funktion av trafikförhållande (med/

utan trafik), displayplacering (övre/nedre), och typ av information åast : tecknet T/rÖrlig :

rinnande ljus)

     

Informations- Med trafik Utan trafik

typ Övre display Nedre display Ovre display Nedre display

Tecknet T 1,71 1,68 1,66 1,67

Rinnande ljus 1,46 1,49 1,46 1,48

    

Tabell 4 Genomsnittliga svarstider (sekunder) som funktion av hastighet (90/110 km/tim),

displayplacering (Övre/nedre), och typ av information gast = tecknet T/rörlig = rinnande

  

ljus)

Informations- 90 km/tim 110 km/tim

typ Övre display Nedre display Övre display Nedre display

Tecknet T 1,70 1,68 1,67 1,67

Rinnande ljus 1,42 1,48 1,49 1,48
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4.3 Identifiering av presenterad information

Andelfelaktig identiyi'ering avpresenteradinformation

Den beräknade andelen identifieringsfel som försöks-

personerna gjorde för de studerade kombinationerna av

informationst och displayplacering visas för de två

trañkförhållandena (Tabell 5), och för de två hastighets-

nivåema (Tabell 6).

Variansanalysen av andel felaktiga identiñeringar av den

information som presenterades i periferin resulterade i tre

signifikanta huvudeifekter; av informationstyp, av display-

placering och av hastighet. Varierande trañkförhållanden

under körningen ledde däremot inte till någon signifikant

skillnad i andelenidentiñeringsfel som försökspersonerna

gjorde.

Effekten av inforrnationstyp betyder att andelen iden-

tifieringsfel var större när den fasta informationen (tecknet

T) presenterades jämfört med när den rörliga inforrna-

tionen (det rinnande ljuset) presenterades (F(1,3 1) =

68,75, Mse = 0,12,p < .001). Medelvärdena för andelen

identiñeringsfel över alla övriga variablervar 27% för fast

information och 2% för rörlig information. Drygt vart

fjärde presenterat T identifierades alltså fel medan bara

ungefär två rinnande ljus av hundra tolkades fel. Skillnaden

framgår i Tabellerna 5 och 6, där procenttalen i den övre

raden genomgående är avsevärt större än procenttalen i den

undre raden. Försökspersonema gjorde fler fel när de

skulle detektera ett T och avgöra om det var rättvänt eller

upp och nervänt, jämfört med när de skulle detektera ett

rinnande ljus och avgöra om det rörde sig åt höger eller åt

vänster.

Effekten av displayplacering betyder att försöksper-

sonerna gjorde fler identiñeringsfel när informationen

presenterades på den övre displayen jämfört med när den

presenterades på den nedre displayen (F(1,3 1) = 11,44,

Mse = 0,02, p = .002), oavsett om informationen som

presenterades var fast (tecknet T) eller rörlig (rinnande

ljuset). Medelvärdena för andelen identifreringsfel över

alla övriga variabler var 16% för den övre displayen och

12% för den nedre displayen. Ungefär var sjätte presenta-

tion på den övre displayen identiñerades fel medanungefär

var åttonde presentation på den nedre displayen tolkades

fel.

Effekten av hastighet betyder att försökspersonerna

gjorde flera identifieringsfel när hastighetsmvån var

110 km/timjämfört med när den var 90 krn/tim (F(1,31)

= 5,78,MS 8 = 0,01,p = .022). Medelvärdena för andelen

identifreringsfel över alla övriga variabler var 15% för den

högre hastigheten och 13% för den lägre hastigheten. Vid

körning på 110-sträcka identiñerades ungefär ett av sju

presenterade budskap fel, medan ungefär ett av åtta presen-

terade budskap tolkades fel på 90-sträcka.

Ur Tabellerna 5 och 6 går att utläsa att effekterna av

informationstyp och displayplacering samvarierade. Vari-

ansanalysen av andel identiñeringsfel resulterade också i

en signifikant interaktion mellan typ av information och

placering av displayen där informationen presenterades

(F(1,3l) = 5,98, Mse = 0,02, p = .020). Interaktionen

(Figur 12)kan beskrivas som att presentation av rörlig

information resulterade i en lika stor, och liten, andel

felaktiga identifieringar av rinnande ljus på den övre

Tabell 5 Genomsnittliga andelarfelaktigt identifierad information (%) somfunk-

tion av trafikförhållande (med/utan trafik), displayplacering (övre/nedre), och typ

av information (fast = tecknet T/rörlig = rinnande ljus)

     

Informations- Med trafik Utan trafik

typ Ovre display Nedre display Ovre display Nedre display

TecknetT 33 25 28 22

Rinnande ljus 2 2 2

    

Tabell 6 Genomsnittliga andelar felaktigt identifierad information (%) som funk-

tion av hastighet (90/110 km/tim), displayplacering (Övre/nedre), och typ av infor-

mation (fast = tecknet T/rörlig = rinnande ljus)

       

' Informations- 90 km/tim 110 km/tim

typ Ovre display Nedre display Ovre display Nedre display

Tecknet T 3 1 20 3 0 26

Rinnande ljus l 0 3 2
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displayen (i medeltal 2%) som på den nedre displayen (i

medeltal 1%), medan presentation av fast information

resulterade i en betydligt större andel felaktiga identi-

fieringar, som dessutom skilde mellan de två display-

placeringama. Nästan vart tredje T på den Övre displayen

(i medeltal 30%) identifierades fel, medan ungefär vart

üärde T på den nedre displayen (i medeltal 23%) identifie-

rades fel.

Interaktionseffekten (Figur 12)kan också beskrivas

som att storleken på den skillnad i andel identiñeringsfel

som erhölls mellan fast (tecknet T) och rörlig (rinnande

ljus) information påverkades av på vilken display informa-

tionen presenterades. Skillnaden mellan informations-_

typerna var större (28 procentenheter) vid presentation på

den Övre displayen än vid presentation på den nedre

displayen (22 procentenheter).

Identifieringsfel

E Nedre display

lön

 

Rörlig Fast

Information

Figur 12 Andel identifieringsfel I' % (medelvärdenför

32 försökspersoner). Interaktionsejfekt mellan informa-

tionstyp och displayens placering

Identzjfieringsfel - typer ochfördelningar

Av de totalt 1954 presentationer som försökspersonerna

inhämtade via det perifera seendet, dvs. utan att rikta

blicken mot dem, identiñerades 280 eller 14% felaktigt.

Den övervägande delen av felen (248 st, eller 89%) bestod

i att försökspersonerna angav fel orientering av det presen-

terade T: et. Ett rättvänt T angavs vara upp och nedvänt 105

gånger, och ett upp och nedvänt T angavs vara rättvänt 143

gånger. Endast i tre fall (1% av felen) angav försöksper-

sonerna fel riktning på det rinnande ljuset, åt vänster när

ljuset rann åt höger eller åt höger när det rann åt

vänster. Att försökspersonerna svarade rinnande ljus åt

något håll när ett T presenterades var lika vanligt (15 fel,

eller 5%) som att de svarade T orienterat pånågot sätt när

ett rinnande ljus presenterades (14 fel, eller 5%).

Identiñeringsfelens fördelningar för de studerade fak-

torerna displayplacering, hastighetsnivå och trafikför-

hållande visas i Tabell 7, för fast och rörlig information.

Återigen framgår den tidigare påvisade skillnaden mellan
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fast och rörlig information. Nästan alla identifieringsfelen

(94%) gjordes när ett T presenterades, och bara 6% av

felen när ett rinnande ljus presenterades. Då felen för-

delades på de två displayema framkom att flera felaktiga

identifieringar gjordes dåinformationen presenterades på

den övre displayen än på den nedre displayen. Skillnaden

gäller både fast och rörlig information. När de registrerade

identifieringsfelen fördelades efter trafikförhållande

visade det sig att något fler fel gjordes då annan trafik

förekomjämfört mednär försökspersonerna var ensamma

på vägen. Skillnaden gäller återigen för båda informations-

typerna. Slutligen visar Tabell 7 att flera identifieringsfel

gjordes underkörning på 1 lO-sträckajämfört med körning

på 90-sträcka. Skillnaden berodde i detta fall enbart på att

rörlig information oftare identifierades fel vid den högre

hastigheten.

Tabell 7 De totalt 280 identifieringsfelen fördelade på

de studerade faktorerna display-placering, hastighets-

nivå och trafiltförhållande för fast och rörlig informa-

tion. Antal och andel (%)

        

Fast Rörlig Summa

Nedre display 115 (41%) 6 (2%) 121 (43%)

Övre display 148 (53%) 11 (4%) 159 (57%)

90 km/tim 131 (47%) 4 (1%) 135 (48%)

110 km/tim 132 (47%) 13 (5%) 145 (52%)

Med trafik 140 (50%) 10 (4%) 150 (54%)
Utan trañk 123 (44%) 7 (2%) 130 (46%)

Summa 263 (94%) 17 (6%) 280 (100%)

  

Antalet identifieringsfel varierade också mellan för-

sökspersonerna, från 0 till 19. I medeltal identiñerades

nio presentationer felaktigt. När antalet fel relaterades till

det antal presentationer som varje försöksperson inhäm-

tade via sitt perifera seende (utan att rikta blicken mot) blir

andelen felaktigt identifierad information 0 till 30%, med

ett medelvärde på 14%. Antalet presentationer som varje

försöksperson inhämtade via detperifera seendet beräk-

nades som det totala antalet presentationer (64) minus det

antal personen fixerade.

4.4 Perlfer Informatlonslnhämtnlng - effekter

av avståndet till framförvarande bll
För de 16 försökspersoner som höll de kortaste avstånden

till framförvarande bil var medelavståndet 21 meter, och

för de 16 försökspersoner som höll de längsta avstånden

var medelavståndet 48 meter.

Svarstiden vari medeltal 1,56 sekunder för gruppen

som höll korta följ eavstånd, och 1,60 sekunder för gruppen

som höll långa följ eavstånd. Skillnaden var inte signifikant.

Försökspersoner som låg nära bilen framför reagerade
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alltså lika snabbt på perifert presenterad information som

försökspersoner som låg längre ifrån den.

Analysen av försökspersonemas inforrnationsinhämt-

ning visade också att de som höll korta följ eavstånd i

genomsnitt identifierade 17% av den presenterade infor-

mationen fel, medan försökspersonerna som höll långa

följeavstånd i genomsnitt identiñerade 11% av inforrna-

tionen fel. Skillnaden var inte signifikant. Variansanalysen

av andelen identiñeringsfel resulterade dock i en signi-

fikant interaktion mellan typ av information och följe-

avstånd (F(1,30) = 4,19, Mse = 0,10,p = .049). Interak-

tionen (Figur 13) betyder att presentation av rinnande ljus

resulterade i lika stora (och små) andelar indentifreringsfel

vid korta (medelvärde 1%) och långa (medelvärde 2%)

följ eavstånd. Då fast information presenterades var andelen

felaktiga identifieringar större, och påverkades dessutom

av följ eavståndet. Vart tredje T (i medeltal 33%) identi-

ñerades fel när följeavstånden var korta, medan ungefär

vart femte T (i medeltal 21%) identiñerades fel när följ e-

avstånden var långa.

Identifieringsfel

I Långa avstånd

I Korta avstånd

 

Rorl'g Information FaSt

Figur 13 Andel identifieringsfel i % (medelvärdenför

16försökspersoner). Interaktionseffekt mellan informa-

tionslyp och följeavstånd

Effekten (Figur 13) kan också beskrivas som att stor-

leken på skillnaden i andel identiñeringsfel mellan fast

(tecknet T) och rörlig (rinnande ljus) information påver-

kades av följ eavståndet. Skillnaden mellan informations-

typerna var större (31 procentenheter) vid korta följ e-

avstånd jämfört med när följeavstånden var långa (19

procentenheter).

26

4.5 Körbeteende

Registrerat körbeteende i termer av hastighets- och

avståndshållning samt placering i sidled påvägen redovisas

i Tabell 8. När annan trafik förekom var den genomsnittliga

hastighetsnivån klart under gällandehastighetsbegränsning

(83 och 101 km/tim för 90 respektive 110-sträckor), och

variationen mellan försökspersonerna relativt liten.

Medelvärdet för inom-individ-variationen längs test-

sträckan var 9 km/tim oberoende av Skyltad hastighet, och

varierade också den relativt lite mellan försökspersonerna.

Hastighetshållningen var i detta fall, då annan trafik före-

kom, ihög grad styrd av hastigheten hos det framförvarande

fordonet. När ingen annan trafik förekom steg den genom-

snittliga hastighetsnivån. Medelvärdet var 7 km/tim över

Skyltad hastighet på 90-sträckor, och 3 km/tim över

Skyltad hastighet på 110-sträckor. Variationen mellan

försökspersonerna var större jämfört med när annan trafik

förekom. Den genomsnittliga inom-individ-variationen på

4 km/tim oberoende av Skyltad hastighet visar att försöks-

personerna höll en jämnare hastighet när de var ensamma

påvägen än när de var tvungna att anpassa hastighet (och

avståndet) till bilen framför. Variationen mellan försöks-

personerna var av samma storleksordning som då trafik

förekom.

Avståndet till bilen framför var i medeltal 10 meter

längre, och varierade mera mellan försökspersonerna, på

llO-sträckor jämfört med 90-sträckor. Avståndets inom-

individ-variation längs teststräckan var större för den högre

hastighetsmivån, och varierade relativt lite mellan försöks-

personerna. .

Försökspersonemas placeringen i sidled på vägen var

för samtliga kombinationer av hastighetsbegränsning och

trafikförhållande inom det högra (egna) körfältet. När

ingen annan trafik förekom höll sig dock försöksperso-

nerna något längre till vänster (mindre värden i Tabell 8)

jämfört med när de var tvungna att samspela med annan

trafik. Sidolägets inom-individ-variationen var oberoende

av trafikförhållande och hastighetsbegränsning, och vari-

erade inte mellan försökspersonerna.
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Tabell 8 Medelvärden (m) och standardavvikelser (saD Över hela teststräckan för hastighet, sido-

läge, avstånd till bilen framför samt dessa variablers variation, uppdelat efter trafikförhållande

och hastighetsbegränsning

        

Med trafik Utan trafik

90 km/tim 110 km/tim 90 km/tim 110 km/tim

m sd m sd m sd m sd

Hastighet (km/tim) 83 0,5 101 1,4 97 4,4 113 4,2

Hastighetsvariation (km/tim) 9 0,7 9 1,2 4 1,0 4 1,4

Avstånd (m) 30 14 i 40 20

Avståndsvariation (m) 13 7 g 21 5

Sidoläge (m) 1,7 0,19 1,7 0,19 1,4 0,22 1,4 0,22

Sidolägesvariation (m) 0,17 0,03 0,18 0,04 0,17 0,04 0,19 0,04

        

4.6 Acceptans och upplevelser

Med hjälp av frågeformuläret i Bilaga 4 insamlades för-

sökspersonemas egna bedömningar av informations-

inhämtningen och dess eventuella elfekter, samt deras upp-

fattning om förhållandena under körningen. De använda

skattningsskalorna hade sju steg.

Informationsinhämtningen

Försökspersonemas skattningar av hur lätt det var att upp-

täcka och tolka den perifert presenterade informationen,

hur ofta de inhämtade informationen utan att fixera, samt

hur säkra de varpå sin tolkning av informationenredovisas

1 Tabell 9. Avtabellen ñamgår att försökspersonerna över-

laghade vissa svårigheter att se informationen (medelvärde

3,6). De resulterande skattningarna är dessutom spridda

över hela skalan, vilkettyder på att några försökspersoner

hade storaproblem att uppfatta informationen medan andra

inte upplevde några problem. Det bör påpekas att skatt-

ningen gjordes för fast och rörlig information samman-

taget. De av förarna upplevda svårigheterna att se informa-

tionen var signiñkant större än i två studier i verklig trañk

där motsvarande skattningar gjordes (F(2,68) = 24,97,

p = .0001) (Alm & Berlin, 1997; Alm mfl., 1992).

Försökspersonema var instruerade att inhämta inforrna-

tionen utan att ñxera den. I Tabell 9 redovisas deras egen

bedömning av hur ofta de lyckades med detta. Försöks-

personerna uppskattade att de nästan alltid inhämtade det

rinnande ljuset utan att fixera (medelvärde 5,9), medan

tecknet T inhärntades via detperifera seendet mera sällan

(medelvärde 4,8). Skillnaden var signifikant (F(1 ,62) =
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6,29,p = .0147). Spridningen i skattningarna indikerar att

den bedömda förmågan att inhämta informationen via det

perifera seendet varierade mellan försökspersonerna.

Självrapporteringen av hur ofta man fixerade olika infor-

mationstyper överensstämmer med resultaten från ögon-

rörelseregistreringen (kapitel 4.1).

Av Tabell 9 framgår också att försökspersonerna var

säkra på att de sett ett rinnande ljus när de svarade detta

(medelvärde 1,3), medan de var mera osäkra på att det var

ett T som hade presenterats när de svarade detta (medel-

värde 3,3). Skillnaden i skattad säkerhet om vilken infor-

mationstyp som hade visats var signifikant (F(1,62) =

23,19, p = .0001). Skattningarnas spridning var betydligt

mindre för den rörliga informationen än för den fasta

informationen.

Skillnaden i tolkningssäkerhet mellan informations-

typerna ökade när den presenterade informationen skulle

identifieras i detalj. I genomsnitt upplevde försöksper-

sonerna endast måttlig osäkerhet när det gällde att avgöra

riktningen på det rinnande ljuset (medelvärde 2,1), medan

osäkerheten var stor när det gällde att avgöra om tecknet

T var rättvänt eller upp och nedvänt (medelvärde 5,7).

Skillnaden i försökspersonemas osäkerhet att identiliera

detalj er hos den fasta och rörliga informationen var signi-

fikant (F(1,62) = 188,72, p = .0001). Individvariationen

spände återigen över hela skalan. Det fanns alltså försöks-

personer som var osäkra och försökspersoner som inte var

osäkra på detaljtolkningen av den presenterade inforrna-

tionen, oberoende av informationstyp.
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Tabell 9 Medelvärden (m), standardavvikelser (sd) samt min- och maxva'rden för sva-

ren på de frågor som behandlade själva informationsinhämtningen

 

Frågor om informationsinhämtningen m sd Min Max

 

Hur lätt var det att se informationen som

presenterades?(1=inte alls, 7 =mycket lätt)

på displayen? (1=aldrig, 7=al|tid)

Hur ofta läste du av "T" utan att titta direkt på

displayen? (1=aldrig, 7=al|tid)

' svarade dettta? (1=inte alls, 7= mycket osäker)

detta? (1=inte alls, 7=mycket osäker)

(1=inte alls, 7=mycket osäker)

 

Hur ofta läste du av "rinnande ljus" utan att titta direkt

Hur osäker var du på tolkningen "rinnande" ljus när du

Hur osäker var du på tolkningen "T' när du svarade

Hur osäker var du på riktningen hos det "rinnande

ljuset" när du svarade? (1=inte alls, 7=mycket osäker)

.. u . II " " 7Hur osaker var du på hur T.et var vant nar du svarade. 5,7 1,6 2 7

3,6 1,5 1 7

5,9 1,8 1 7

4,8 1,8 1 7

1,3 0,5 1 3

3,3 2,3 1 7

2,1 1,4 1 7

   

Effekter av informationspresentationen

Försökspersonernas inställning till perifer placering av

information inne i bilen redovisas i Tabell 10, tillsammans

med deras bedömning av inforrnationens distraherande

effekt och påverkan på körprestationen. Försöksperso-

nerna var Överlag varken negativa eller positiva till att

placera information periferti bilen (medelvärde 4,3), även

om både negativa och positiva uppfattningar av varierande

grad förekommer. Ingen försöksperson var dock ° mycket

negativ .

Den perifert presenterade informationen upplevdes

inte vara distraherande (medelvärde 1,8), och spridningen

i skattad distraktionseffekt var liten. Utifrån försöksper-

sonemas skattningar påverkades inte heller körprestationen

i någon högre grad (medelvärde 2,3) av den information

som presenterades i periferin.

Tabell 10 Medelvärden (m), standardavvikelser (sd) samt min- och maxvärden

för svaren på de frågor som behandlade informationspresentationens efekter

 

Frågor om effekter av informationspresentationen m sd Min Max

 

positiv)

Tycker du att informationen på displayen var

distraherande? (1=inte alls, 7=i hög grad)

Tycker du att din körprestation påverkades av

 

Vilken är din inställning till att placera en display på det

sätt som gjorts i försöket? (1=mycket negativ, 7=mycket 4,3 1,3 2 7

infonnationspresentaüonen? (1=inte alls, 7=i hög grad)

1,8 0,9 1 4

2,3 1,2 1 5
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Förhållandena under testkärningen

Förhållandena under körningen kan naturligtvis ha påverkat

hur försökspersonerna upplevde och genomförde sin upp-

gift. Deras skattningar av försöksförhållandena redovisas

i Tabell 11. I genomsnitt tyckte försökspersonerna att kör-

ningen i den sirnulerade miljön var realistisk (medelvärde

5 ,2). De rapporterade inte heller någon rörelsesjuka

(medelvärde 1,6). Den skattade graden av realism respek-

tive illamående varierade dock mellan försökspersonerna.

Några få försökspersoner upplevde alltså experiment-

miljön som mindre realistisk och några mådde dåligt i

varierande grad under körningen. I ett par fall sammanföll

uppfattningen att milj ön i simulatorn var mindre realistisk

med att försökspersonen kände sig dålig under körningen.

Mätutrustningen för registrering av ögonrörelser

(headsetet) monterades så hårt som möjligt på försöks-

personens huvud för att den inte skulle ändra läge, och

därmed ge otillförlitliga data. Eftersom den relativt hårda

monteringen kunde skapa obehagunder försökets gång var

det viktigt att fråga försökspersonerna om upplevt obehag,

och om eventuella konsekvenser på körningen inklusive

informationsinhämtningen. Tabell 11 visar att den över-

vägande delen av försökspersonerna tyckte att headsetet

påverkade körprestationen mycket lite (medelvärde 2,3),

och endast ledde till obetydligt obehag i form av huvudvärk

(medelvärd 2,1). Återigen förekom skalans alla steg bland
skattningama. Några få försökspersoner upplevde att de

ñck ganska till mycket ont i huvudet av headsetet och att

detta i relativt hög grad påverkade hur de körde.

Tabell 1] Medelvärden (m), standardavvikelser (sd) samt min- och max-

värden för svaren på de frågor som behandlade förhållandena under kör-

ningen

 

Frågor om experimentförhållandena m sd Min Max

 

(1=inte alls, 7=mycket realistisk)

alls, 7=mycket dåligt)

(=headsetet)? (1=inte allS, 7=i hög grad)

 

alls, 7=mycket ont)

Hur realistisk tycker du att körningen i simulatorn var?

Mådde du dåligt under körningen i simulatorn? (1=inte

Tycker du att din körprestation påverkades av hjälmen

Fick du ont i huvudet av hjälmen (=headsetet)? (1=inte

5,2 1,1 2 7

1,6 1,2 1 6

2,3 1,4 1 7

2,1 1,4 1 7
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5 Diskussion

Kunskap om vari bilen olika slags information bör pla-

ceras, för att kunna snabbt och korrekt, är nöd-

vändig om de informationssystem som är under utveckling

ska få avsedd effekt och inte leda till negativa effekter på

säkerhet, föraracceptans och komfort. Innan trafiksäker-

heten i relation till användning av ett informationssystem

i bilen bedöms är det dock viktigt att undersöka föramas

möjligheter att tillgodogöra sig informationen på avsett

sätt. Den rapporterade studien fokuserade därför inte på

trañksäkerhetseifekter, utan genomfördes för att under-

söka om bilförare har den grundläggande förmågan att

under färd inhämta information som presenteras perifert

i bilen utan attfxera. Om så är fallet var det också av

intresse att belysa vilken inverkan utformningen av

infonnationspresentationen kan ha på hur snabbt och med

vilken felprocent informationen inhämtas.

I projektet studerades effekter av informationst (fast

och rörlig) och av informationens placering i vertikal led

i det perifera synfaltet. Både den informationsbärande

koden och informationens placering, liksom belastningen

på det centrala seendet, har i tidigare forskning visat sig

ha stor inverkan på grundläggande möjligheter

att inhämta information via det perifera seendet

(Samuelsson & Nilsson, 1996). För bilförare specifikt är

det köruppgiftens visuella och kognitivakrav som till stor

del bestämmer belastningsnivån och därmed kan påverka

informationsinhämmingen (Miura, 1992). I studien mani-

pulerades hastighetsnivå (90 och 110 km/tim) och trafik-

förhållande (med och utan annan trafik). Avsikten var att

studera om och hur köruppgiftens krav påuppmärksamhet

inverkade på inhärntningen av den perifert placerade infor-

mationen under färd.

Även informationens storlek har betydelse för inhärnt-

ningen (Zegarra-Moran & Geiger, 1993 ), men varierades

inte i studien. Skälet var att det i moderna bilar finns ett

begränsat utrymme i den vertikala periferin där information

kan presenteras utan attkomma alltför nära föraren, hamna

i det centrala synfältet eller utgöra ett siktbinder. I fordons-

miljö kan därför storleken på perifert presenterad informa-

tion i praktiken endast varieras inom relativt snäva gränser.

5.1 Förmåga att Inhämta Information | bilen
med det perifera seendet

Totalt inhärntades 95% av den perifert presenterade infor-

mationen via det perifera seendet. Resultatet visar att bil-

förare kan undvika att fixera information som presenteras

i periferin och ändå inhämta den. Förmågan påverkades

dock av flera faktorer. För den information där formen hos

ett tecken var informationsbärare registrerades genom-

gående fler frxationer, jämfört med när en rörelse för-

medlade informationen (Figur 10). Resultatet överens-
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stämdemed föramas egna upplevelser (Tabell 9). I föramas

uppgift ingick inte bara att uppfatta att information pre-

senterades i det perifera synfältet, utan också att tolka dess

innehåll. En trolig förklaring till den större fixations-

benägenheten för fast information är att förarna upplevde

det svårare att särskilja Tzn med olika orientering än rin-

nande ljus åt olika håll (Tabell 9). Följden blev att de oftare

kände sig tvingade att titta på Tzna för att kunna avge ett

korrekt svar, dvs. inte bara indikera att de såg någotutan

också vad de såg. Sett över förargruppen totalt varierade

andelen frxationer för de studerade kombinationerna av

informationstyp och displayplacering från 1 till 8% (Figur

10). Benägenheten att ñxera den perifera informationen

var dessutom individberoende, med en variation från 0 till

31% ñxerade presentationer (Figur 11). Även de visuella

och kognitiva kraven från köruppgiften påverkade ñxations-

benägenheten. Andelen fixationer av information i peri-

ferin ökade för den lägre hastighetsnivån, då kraven från

körningen kan antas vara lägre, och då ingen annan trafik

förekom och konkurrerade omresurser för informations-

inhämtning (Tabell 2).

Svarstid och andel identifreringsfel analyserades för att

bedöma kvaliteten hos den informationsinhämtning som

skedde via det perifera seendet. Därför gjordes analyserna

endast för den information som förarna inhämtade via sitt

perifera seende, dvs. för 95% av den information som

presenterades. Antalet ñxationer är därför liktydigt med

databortfallet i analyserna, vilket alltså var 5%.

Den låga (5%) och relativtjämna fördelningen av fixa-

tioner (bortfall) pekar på några omständigheter av bety-

delse för bedömningen av studiens resultat:

0 Förama har förstått och följt instruktionen att inte

fixera informationen som presenterades i det perifera

synfaltet (vindrutans överkant).

0 Rapporterade medelvärden för svarstider och andel

identifieringsfel för de olika kombinationerna av stu-

derade variabler baseras på i stort sett lika många

observationer.

0 Rapporterade skillnader i svarstid och andel identi-

fieringsfel mellan betingelsema kan inte förklaras med

olika antal observationer för de olika kombinationerna

av studerade variabler.

5.2 "dskrav vld Inhämtnlng av Information vla
det perifera seendet

Utifrån de erhållna resultaten kan vi slå fast att det tar

väsentligt längre tid för bilförare att under färd uppfatta

stillastående (fast) jämfört med rörlig information som

presenteras i deras perifera synfalt inne i bilen (Tabellema

3 och 4). Resultatet är helt i linje med tidigare forskning

(Leibowitz, 1986). Den uppmätta skillnaden är av storleks-
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ordningen 0,2 sekunder, vilket vid hastigheten 90 km/tim

betyder att manmedan man den perifera informa-

tionen förflyttar sig 5 meter längre om informationen är

stillastående jämfört med om den rör sig.

Vi kan också konstatera att inga andra faktorer än typ

av informationsbärande kod (form eller rörelse) hade

någon betydelse, enskilt eller i kombination, för hur snabbt

förarna reagerade på den. Skillnaden i tidsåtgång för att

uppfatta tecknet T respektive det rinnande ljuset var

konstant över alla andra variabler som varierades i studien.

Vid en relativt enkel köruppgift på landsväg verkar alltså

varken graden av samspel med andra trafikanter eller

hastighetsnivån ha någon avgörande betydelse för hur

snabbt information i det perifera synfältet kan inhämtas

(Tabellema 3 och 4). Tiden för inforrnationsinhämtning via

det perifera seendet påverkades inte heller av hur perifert

i förhållande till föraren som informationen presenterades

(på den nedre eller övre displayen). Det senare resultatet,

att upptäckten av olika typer av information i periferin inte

påverkades avvinkeln mellan display och förare, är kanske

det mest anmärkningsvärda. En förklaring kan vara att skill-

naden mellan att med det perifera seendet uppfatta att ett

mönster avsmå lampor (ett tecken, en symbol, en ikon)

tänds upp i en display, och att en ljusvåg (ett rinnande ljus)

rör sig över displayen inte är särskilt stor. I båda fallen är

det fråga om en ljusförändring. Inverkan av olika faktorer

framträder istället när det gäller att identifiera informa-

tionen.

5.3 Identlflerlng av Information via det perifera

seendet

Förutom att den fasta informationen (tecknet T) tog längre

tid att inhämta än den rörliga (rinnande ljus), så identi-

fierade förarna genomgående den fasta informationen fel

i högre utsträckning än den rörliga (Tabellema 5 och 6).

Resultatet överensstämmer med tidigare forskning

(Zegarra-Moran & Geiger, 1993). Skillnaden i andel

identifieringsfel var 25 procentenheter och så stor andel

som 27% av den fasta informationen identifierades fel,

dvs. ungefär vart fjärde T som presenterades. Enmer detal-

jerad analys av vilken typ av fel förarna gjorde visar att för-

växling mellan de två informationstypema var sällsynt

(10% av felen), att felaktig riktningsangivelse för det

rinnande ljuset var i stort sett obeñntlig (1% av felen),

medan felaktig angivelse av hur T:et var orienterat stod för

den alldeles övervägande andelen fel (resterande 89%).

Förama kunde alltså under färd med stor säkerhet särskilja

om det var en rörelse eller ett tecken de såg med sitt

perifera seende. De kundemed ännu större säkerhet avgöra

riktningen hos rörelsen i periferin. Att särskilja de två

detalj utformningama av tecknet T vållade däremot bety-

dande problem.

När det gäller säkerheten varmed förarna under färd

kunde identifiera information i periferin var resultaten
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något mernyanserade än för tidskraven. Det är emellertid

viktigt att påpeka att resultaten från variansanalysen av

andel identifieringsfel skall tolkas med viss försiktighet.

Skälet är att andelen fel i vissa betingelservar väldigt låg,

och till och med 0 för rinnande ljus presenterat på den

nedre displayen vid körning i 90 km/tim (Tabell 6). Vl kan

dock slå fast att skillnaden i andel identifieringsfel mellan

.de två studerade informationstypema är en säkerställd

effekt. Förarna gjorde väsentligt mycket fler fel när det

gällde att identifiera information som förrnedlades via

formen hos ett tecken jämfört med information som för-

medlades via en rörelse.

Den resulterande felprocenten av storleksordningen

25% är betydligt lägre än vad som skulle genererats av

slumpen. De fyra budskapen (rättvänt T, upp och nedvänt

T, rinnande ljus åt höger och rinnande ljus åt vänster) pre-

senterades lika många gånger, ochendast ett svarsalternativ

var korrekt för varje presentation. En förarstrategi med

slumpmässig tryckning på de fyra svarsknappama skulle då

resulterat i 75% felaktiga svar. Om förarna hade tryckt på

en och samma svarsknapp vid varje presentation skulle även

denna strategi resulterat i en 75-procentig felfrekvens.

Föramas verkliga identiñering av information presenterad

i periferin är alltså avsevärt bättre än om de skulle ha gissat

varje gång de avgav ett svar. Den troligaste förklaringen är

att förarna verkligen ansträngde sig att avkoda informa-

tionen, och att resultaten därmed är tillförlitliga.

Identifieringen av den presenterade informationen på-

verkades av informationens placering. Oavsett informa-

tionstyp, fast eller rörlig, så gjorde förarna flera identi-

ñeringsfel när vinkeln mellan informationen och föraren

var stor (presentation på den övre displayen) jämfört med

när den var liten (presentation på den nedre displayen).

Figur 12 visar att de två faktorerna informationstyp och

displayplacering dessutom samvarierade. Resultatet kan

tolkas som att svårigheterna att identifiera fast information

förstärktes (felfrekvensen ökade) när informationen pla-

cerades längre ut i periferin (vinkelskillnad i studien 3,5°).

Däremot tycks den variation av vinkeln som ärmöjlig i en

bil inte spela någon som helst roll för identifieringen av

rörlig information. Den skedde med samma försumbara

felfrekvens oberoende av om informationen presenterades

på den övre eller den nedre displayen. En förklaring till

interaktionen kan vara att den fasta informationen ur identi-

ñeringssynpunkt måste betraktas som ett statiskt mönster

av tända lampor. Identifiering av informationen förutsätter

därför attvissa inforrnationsbärande detaljer går att urskilja

med det perifera seendet, vilket troligen orsakar vinkel-

känsligheten. Identifiering av den rörliga informationen

bygger däremot fortfarande på detektering av ljus- och

rörelseförändringar hos det rinnande ljuset, vilket antas

vara betydligt mindre vinkelkänslig process.

De varierade kraven från köruppgiften påverkade infor-

mationsinhämtningen via det perifera seendet relativt lite.
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Analysen visar dock att hastighetsnivån påverkade andelen

felaktiga identiñeringar. Förama gjorde genomgående

flera fel på llO-sträcka än på 90-sträcka. Skillnaden var

förhållandevis liten och kan troligen till viss del tillskrivas

den mer ellermindre försumbara andelen identiñeringsfel

när rinnande ljus presenterades (Tabell 6). En viss tendens

till att kortare följeavstånd skulle leda till större andel

identifieringsfel än längre följ eavstånd kan också iakttas.

Effekten skulle kunna förklaras med att den kognitiva

belastningen från köruppgiften är större vid kortare av-

stånd. Mer intressant är den, visserligen svaga, samvaria-

tionen mellaninforrnationstyp och följ eavstånd som kunde

påvisas (Figur 13). Den visar att kraven påuppmärksamhet

från köruppgiften, liksom inforrnationens placering, har

olika stor betydelse när det gäller förmågan att med det

perifera seendet identifiera fast respektive rörlig inforrna-

tion korrekt under färd. Ökad belastning från köruppgiften
(i termer av förkortat följeavstånd) försämrade föramas

möjligheter att på ett korrekt sätt identiñera fast informa-

tion presenterad i periferin, medan identifieringen av rörlig

information skedde med samma låga felfrekvens obero-

ende av belastningsnivå.

5.4 Föramas acceptans och upplevelser

De olikheter som registrerades för identifiering av fast

och rörlig information presenterad i det perifera synfältet

styrks av föramas subjektiva bedömningar (Tabell 9).

Förama rapporterade en avsevärt större osäkerhet när det

gällde tolkningen av tecknet Tjämfört med tolkningen av

det rinnande ljuset. Osäkerheten om det var ett T som hade

visats var stor, och ökade när T:ets orientering skulle av-

göras (rättvänt eller upp och nedvänt). Förama var däremot

säkra på när de sett ett rinnande ljus, och nästan säkra på

ljusets rörelseriktning.

F örarnas upplevda svårigheter att se informationen

(Tabell 9) var större än i två fältstudier i verklig trafik där

motsvarande skattningar gjordes. Den ena studien var utvär-

deringen av VISOR (Alm & Berlin, 1997), ett navigerings-

stöd där rörlig information i form av ett rinnande ljus åt

höger eller vänster visas på en display på solskyddet när

föraren ska svänga åt höger respektive vänster. Den andra

studien var en utvärdering av ett navigeringssystem där fast

visuell information, pilar på en display monterad på instru-

mentbrädan till höger om ratten, tillsammans med korta

verbala uppmaningar angav korrekt körriktning (Alm mfl.,

1992). Skillnaderna antas i hög grad bero på de större

svårigheterna att inhämta den fasta informationen som pre-

senterades i sirnulatorstudien, eftersom förarna i detta fall

bedömde båda informationstyperna sammantaget. I de

båda fältstudiema var förarna inte instruerade hur de skulle

inhämta informationen. Om detta skedde via det perifera

seendet eller genom att förarna fixerade kontrollerades

inte. Det är rimligt att anta att åtminstone informationen

på instrumentbrädan inhämtades via ñxationer.
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Förama som grupp var varken positivt eller negativt

inställda till den okonventionella placeringen av inforrna-

tion. Det fanns dock enskilda förare som var såväl negativa

som mycket positiva. Av större värde är kanske förarnas

bedömningar att informationen som presenterades i peri-

ferin inte distraherade dem och inte heller påverkade kör-

prestationen. Resultatet tolkas som att informationsm-

hämtningen inte belastade bilkörningen. Att körpresta-

tionen inte påverkades nämnvärt styrks av det registrerade

körbeteendet (Tabell 8), vilket var helt i linje med tidigare

normalkörningar i VTIs körsirnulator (t ex Alm &

Nilsson, 1994, Nilsson & Alm, 1996). Ingen signifikant

skillnad i upplevd distraktion kunde påvisas mellan sirnu-

latorstudien och de två studierna i verklig trafik som refe-

rerades ovan (Alm mfl., 1992; Alm & Berlin, 1997).

Presentation av tecknet T och rinnande ljus i det perifera

synfältet resulterade i samma låga grad av upplevd distrak-

tion som presentationen av rinnande ljus på VISOR-

displayen monterad på förarens solskydd, och presenta-

tionen av fasta symboler på en traditionell display på

instrumentpanelen.

5.5 Värdering av resultaten

Förama instruerades att de skulle inhämta informationen

som presenterades perifert utan att ñxera. Rapporterad(e)

frxationsbenägenhet, svarstider och felprocent speglar där-

för vad som är möjligt, vad förarna kan prestera. Detta är

nödvändigtvis inte lika med vad och hur de verkligen gör

(beter sig) i motsvarande situation under mindrekontrol-

lerade förhållanden. Resultaten kan därför inte direkt

generaliseras till verklig trañk överlag. Mera forskning

krävs för att belysa vad förarna gör när de inte instrueras

hur de ska inhämta tillgänglig information. Köruppgiften

var dessutom relativt enkel, både visuellt och kognitivt.

Föramas inhämtning av information i det perifera synfältet

inne i bilen, och de säkerhetsrelaterade konsekvenserna,

behöver därför studeras när det ñnns betydligt mera kon-

kurrens från andra informationskällor, såväl i trañkmilj ön

som inne i bilen. I vilken grad kan en oroligare och mera

komplex trafrkmiljö störa inforrnationsinhämtningen via

det perifera seendet?

Ytterligare aspekter som kan ha påverkatföramas infor-

mationsinhämtning ochkörbeteende var att de hade head-

setet för registrering av ögonrörelser på huvudet under

körningen, och att de genomförde försöket i sirnulerad

miljö. Den tighta monteringen av headsetet kan natur-

ligtvis ha bidragit till en högre belastningsnivå än vad som

skulle varit fallet utan headset, även om förarna själva

bedömde att utrustningen hade mycket måttlig inverkan på

deras välbefinnande och körbeteende (Tabell ll). Vidare-

utveckling av dekontaktlösa ögonrörelsemätningssystem

som finns idag vore av stort värde för att eliminera de

negativa komforteffekter av den i studien använda utrust-

ningen (NAC-600 eyemark recorder). Ett kontaktlöst
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system har fördelen av att inte påverka föraren på något sätt

under körningen. Dessutom kan registrering då ske under

längre sammanhållnaperioder.

Den avancerade körsirnulator som användes i studien

har i flera utvärderingar visat sig ha mycket god validitet

(Harms, Alm & Törnros, 1996; Tömros, Harms & Alm,

1997), särskilt när det gällerjämförande studier som i vårt

fall. Sammanfattningsvis kan sägas att det rapporterade

försöket har genererat tillförlitliga data som visar att det

finns förutsättningar att använda periferin inne bilen för

infonnationspresentation. En avgörande förutsättning för

att detta sätt att förmedla information ska underlätta för

förarna att inhämta informationfrån flera källor parallellt,

och inte påverka trafiksäkerheten negativt, är dock att infor-

mationen utformas pårätt sätt.
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6 Slutsatser

34

Bilförare har förmåga att under färd inhämta informa-

tion som presenteras i det perifera synfältet inne i bilen

utan att flytta blicken från den omgivande trafiken.

Kvaliteten på informationsinhämtningen påverkas av

inforrnationstyp (form eller rörelse som informations-

bärare), informationens placering i periferin och kör-

uppgiftens krav.

Förmedling av information till bilförare via det perifera

seendet fungerar tillfredsställande om informationen

ges via rörlig information, dvs. som ljus- och/eller

rörelseförändringar.

Rörlig information uppfattas snabbt och identifieras

korrekt med stor säkerhet.

Förmedling avfast information (tex. stillastående

tecken) via förarens perifera seende fungerar inte till-

fredsställande.

Fast information tar längre tid att uppfatta, och en rela-

tivt stor del av informationen identifieras felaktigt,

sannolikt beroende på att detaljer i informationen

måste urskilj as.

Den observerade felfrekvensen (ungefär 25%) var

bättre än vid slumpmässig gissning.

Inhämtningen av fast information via detperifera seen-

det är känslig för informationens placering i relation

till föraren, och för variationer i köruppgiftens visuella

och kognitiva krav.

Felprocenten vid identifiering av fast information kan

avsevärt försämras av en mera ogynnsam display-

placering, och vid ökade krav üån köruppgiften.

Inhämtningen av rörlig information via det perifera

seendet förblir opåverkad när faktorer som körupp-

giftens krav på uppmärksamhet och vinkeln mellan

förare och display varierar.

Inhämtningen av information via detperifera seendet

påverkade inte körbeteendet och upplevdes inte stö-

rande av förarna.

Studien har genererat värdefull kunskap för utform-

ningen av olika fordonsbaserade informationssystem

under utveckling.

Information som presenteras perifert i bilen bör inte

förmedlas med hjälp av stillastående tecken, symboler,

ikoner etc. Om så ändå sker är det nödvändigt att sär-

skilt beakta inforrnationens placeringen och inverkan

av köruppgiften.

Det finns förutsättningar för att utnyttja perifert seende

i bilen för informationspresentation.
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BHAGA 1 SH)1(1)

Slumpordningar

0 till 2000 m till 4000 rn till 6000 m till 8000 m

1 träning A 1 B 2 C 3 D 4

2 träning B 2 C 3 D 4 A 1

3 träning C 3 D 4' A 1 B 2

4 träning D 4 A 1 B 2 C 3
5 träning A 2 B 3 C 4 D 1
6 träning B 3 C 4 D 1 A 2

7 träning C 4 D 1 A 2 B 3
8 träning D 1 A 2 B 3 C 4
9 träning A 3 B 4 C 1 D 2
10 träning B 4 C 1 D 2 A 3
11 träning C 1 D 2 A 3 B 4
12 träning D 2 A 3 B 4 C 1
13 träning A 4 B 1 C 2 D 3
14 träning B 1 C 2 D 3 A 4
15 träning C 2 D 3 A 4 B 1
16 träning D 3 A 4 B 1 C 2

Atill D:

1 till 4:

Exempel:

Delsträekor om 20 kmvardera, för vilka karaktäristik och positioner för informations-presentation framgår

av Bilaga 2.

Slumpordningama för kombinationer av typ och placering av presenterad information enligt Bilaga 3.

För slumpordning l gäller under de 2 första milen (0-2000 m) förhållanden enligt Ai Bilaga 2, dvs. trafik
förekommer och hastighetsbegränsningen är satt till 90 km/tim. Information presenteras i de positioner
längs vägen som anges fÖrA i Bilaga 2. De olika kombinationerna av informationstyp och display (Övre/
undre) uppträder i den ordning som anges av slumpordning l i Bilaga 3.
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BILAGA 2 SH)1(1)

Delsträckornas trafikförhållanden och hastighetsgränser samt
positioner för informationspresentation

HurA till D ingick i slumpordningama för studien framgår av Bilaga 1.

Delsträcka A - med trafik, 90 km/tim

Stimuluspositioner (meter)

Delsträcka B - med trafik, 110 km/tim

Stimuluspositioner (meter)
1020 480

2170 2450

3480 3200

5430 4580
6730 5430
8555 6240
9370 8020

10500 9950

11320 11040
12950 13220
13680 14040
14150 15500
16420 16230
17140 17250
18500 18970
19230 19760

Delsträcka C - utan trafik, 90 km/tim

Stimuluspositioner (meter)
830 120

1540 1420

3730 2430

4440 3230

5120 4730

6370 7110

7500 8000

8320 9370

9180 11150
10680 12040

12180 14580

14140 15810

15810 16500

17580 17390

18820 18140

19170 19390

Delsträcka D - utan trafik, 110 km/tim

Stimuluspositioner (meter)
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BILAGA 3 SH)1(1)

Slumpordningar for presentation av använda kombinationer av
informationstyp och informationsplacering (display)

1: IL 3U 2R lR 4N 3N 4U 2L IL 2R 3N 4U 3U IR 2L 4N

2: 3N IR 4N 3U 4U 2L 1L 2R 2L 4N 3U IL 2R 4U IR 3N

3: 4U 3N IL 2R IR 2L 3U 4N 3U 1R ZL 4U IL 3N 2R 4N

4: 4N 2R IR 2L 3U 4U 3N IL 2L 4N IR 3U 2R 1L 4U 3N

1 = nedre display, rinnande ljus (R = rinnande åt höger, L =rinnande åt vänster)

2 = övre display, rinnande ljus (R = rinnande åt höger, L = rinnande åt vänster)

3 = nedre display, tecken (U= T upp/rättvänt, N = T ner/upp och nervänt)

4 = övre display, tecken (U =Tupp/rättvänt, N = T ner/upp och nervänt)

Slumpordningarna består av två halvor där varje specifik kombination förekommer två gånger per halva.

Hur 1 till 4 ingåri studiens Övergripande slumpordningar framgår av Bilaga 1.
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Datum:

BILAGA 4 SID 1(4)

Fp: Sekvens:

 

Frågor efter simulatorkörning

Besvara frågorna genom att ringa in en siffra!

....... ompresentationen av information

ICC SIMULATORSTUDIE

EMMIS

Vilken är din inställning till att placera en display på det sätt som gjorts i
försöket?

.4
; 11 h3 U 7

mycket positiv
1 2 3

mycket negativ

Hur lätt var det att se informationen som presenterades?

l 2 3 4 5 6 7
mycket lätt

 

inte alls lätt

Hur ofta läste du av rinnande ljus utan att titta direkt på displayen?

1 2 3 4 5 6 7
aldrig alltid

 

Hur osäker var du på tolkningen rinnande ljus när du svarade detta?

12 3 4 < A
inte alls osäker mycket osäker

Hur osäker var du på riktningen hos det rinnande ljuset när du svarade?

1 2 3 4 5 6 7
inte alls osäker mycket osäker

 

VH

FEBRUARI 1994
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BILAGA 4 SID 2(4)

         

6. Hur ofta läste du av T utan att titta direkt på displayen?

1 2 3 4 5 6 7
aldrig alltid

7. Hur osäker var du på tolkningen T när du svarade detta?

1 2 3 4 5 6 7
inte alls osäker mycket osäker

8. Hur osäker var du på hur Tzet var vänt när du svarade?

1 2 3 4 5 6 7
inte alls osäker mycket osäker

9a. Tycker du att din körprestation påverkades av informations-
presentationen?

1 2 3 4 5 6 7
inte alls i hög grad

9b. Om Du tycker att din körprestation påverkades av att informations-
presentationen (2-7), på vilket sätt påverkades den?

10a. Tycker du att informationen på displayen var distraherande?

1 2 3 4 5 6 7
inte alls i hög grad

lOb. Om Du tycker att informationen var distraherande (2-7), på vilket sätt var
den distraherande?

ICC SIMULATORSTUDIE VTI

EMMIS FEBRUARI 1994

VTI RAPPORT 428



BILAGA 4 SID 3(4)

..... .. omförhållandena isimulatorn

11. Hur realistisk tycker du att körningen i simulatom var?

1 2 3 4 5 6 7
inte allsrealistisk mycket realistisk

 

12a. Mådde du dåligt under körningen i simulatorn?

1 2 3 4 5 6 7
inte alls mycket dåligt

 

12b. Om du mådde dåligt (2-7), på vilket sätt mådde du dåligt?

  

13a. Tycker du att din körprestation påverkades av hjälmen?

 

l 2 3 4 5 6 7
inte alls i hög grad

13h. Om Du tycker att din körprestation påverkades av hjälmen (2-7), på vilket
sätt påverkades den?

   

14. Fick du ont i huvudet av hjälmen?

1 2 3 4 5 6 7
inte alls mycket ont

ICC SIMULATORSTUDIE VTl

EMMIS FEBRUARI 1994
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BILAGA 4 SID 4(4)

....... om dig

15. Hur gammal är Du? ............. .. år

16. Är du kvinna eller man? ............. ..

17. Hur många mil kör du normalt per år? ............. .. mil

18. Hur många mil körde du under 1996? ............. .. mil

19. Hur många år har du haft körkort? ............. .. år

TACK FÖR HJÄLPEN!!

Kommentarer:

VHICC SIMULATORSTUDIE

FEBRUARI 1994EMMIS

VTIRAPPORT 428



BILAGA 5 SID 1(2)

Instruktion

Bilen du ska köra är utrustad med en display placerad i vindrutans överkant. Displayen

kan visa information i form av rinnande ljus åt höger eller åt vänster, och bokstaven

T vänd uppåt eller nedåt. Du skaförsöka läsa av informationen utan attfokusera

(titta direkt) på displayen. Du talar om vad du ser på displayen genom att så snabbt

som möjligt trycka på rätt knapp på knappsatsen som sitter på ratten.

- När rinnande ljus åt höger visas - tryck på den högra knappen.

- När rinnande ljus åt vänster visas - tryck på den vänstra knappen.

- När ett rättvänt T (T:ets tak uppåt) visas - tryck på den översta knappen.

- När ett upp-och-nedvänt T (Tzets tak nedåt) visas - tryck på den nedersta

knappen.

Sträckan du ska köra är 8 mil lång och i landsvägsmiljö. Ibland kommer du att vara

ensam på vägen. Då ska du följa Skyltad hastighet. Ibland kommer annan trafik att

förekomma, både i din egen och mötande körriktning. När du har en bil framför dig

ska du följa den på ett kort och konstant avstånd. Bilen framför dig kommer att variera

sin hastighet, men inte göra några häftiga inbromsningar. Du ska inte köra om framför-

varande bil förrän den kör åt sidan och släpper fram dig. Det är viktigt att Du undviker

beteenden som inte tillhör riktig bilkörning. Bilen du kör har automatlåda så du behöver

inte växla, bara gasa och bromsa.

För att Du ska vänja dig vid simulatorkörning, förhållandena under körningen, presenta-

tionen av information, och hur du besvarar den får Du först köra en träningssträcka på

1 mil.

vÄNDn

ICC SIMULATORSTUDIE VTI

EMMIS FEBRUARI 1994
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BILAGA 5 SID 2(2)

Under försöket kommer du att ha en hjälm på dig för att Vi ska kunna se var du tittar under

körningen. När du har kört träningssträckan och de första 4 milen av teststräckan gör Vi

en paus då hjälmen tas av. Efter pausen sätter Vi på dig hjälmen igen och du kör de

återstående 4 milen.

Din uppgift ander'försöket är alltså att hålla Skyltad hastighet, och attföljaframför-

varande bilpå ett kort och konstant avstånd när den varierar sin hastighet.

Din uppgift är också att inhämta informationenpå displayen utan att titta direktpå den,

och att svara med en knapptryckning.

O

Fragor???

ICC SIMULATORSTUEHE VTI

EMMIS FEBRUARI 1994
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