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1.1. Psicologia aplicada  
 
L’estudi de l’activitat de l’operari en tasques de supervisió pren un primer enfocament 
mitjançant la psicologia aplicada . En concret a mig camí entre la recerca en laboratori i 
l’estudi de camp. A principis de la dècada dels 90 queda palesa la discussió en el domini de la 
psicologia sobre els límits de la utilització de la recerca en laboratori vers l’estudi de camp. 
Tal com es recull en (Brehmer 1990) els factors claus en la recerca en el laboratori es poden 
resumir en la manca de rellevància aplicada, la imatge rígida de l’home controlat per 
l’exterior, i les relacions clares entre variables dependents i independents per l’extracció de 
coneixement científic. Per la seva part, l’estudi de camp pateix de manca de control de 
l’experiment davant la variabilitat de situacions, les conclusions no són definitives i són de 
difícil generalització i comparació entre diversos investigadors; la imatge que s’ofereix de 
l’home és com a sistema autoregulable. 
  
Un factor nou s’afegeix a la recerca en psicologia: el computador. Aquest permet l’anàlisi de 
grans conjunts de dades, simulació de complexes models de supervisió humana, i utilització de 
micro-mons, com a eina de simulació per l’estudi del comportament de persones a estudi 
(operaris de planta, estudiants). El micro-món és una simulació computeritzada a petita escala 
de sistemes, que intenten ser representatius de sistemes persona-màquina complexes  a escala 
industrial (Carreras 1999). En aquest context el micro-món és una eina que pot facilitar la 
reducció de la distància que hi ha entre els dos tipus de recerca esmentats. 
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1.1.1. Relacions entre taxonomies: micro-mons vers l’estudi de camp  
 
En el cas dels micro-mons, l’investigador pot iniciar un estudi sobre la conducta ja que te el 
control de la sessió experimental, presentada a la persona com activitat de supervisió del 
micro-món amb una consigna determinada a priori. En un estudi de camp, la presència de 
múltiples events poden condicionar el canvi en els propòsits i intencions de la persona, fent 
altament difícil el seguiment de la conducta.  
 
Per discutir més en detall les diferències entre ambdós taxonomies cal recordar que l’objectiu 
de l’experimentació amb micro-mons no es la de produir dades per la predicció del 
comportament en la situació particular simulada. Per aquest propòsit, els micro-mons són 
clarament massa simples; a tall d’exemple si es disposa d’un micro-món computeritzat on es 
simula un incendi no es pot pensar que l’activitat d’apagament de foc en el micro-món es 
correspon amb el que passaria en la realitat. Les diferències significatives són: 
 
- Contracció del temps. El desenvolupament de la situació real passa a ser una simulació 

de pocs minuts. Hi ha un escalatge entre la realitat i la simulació.  
 
- Dedicació exclusiva de les persones al control del micro-món. En el laboratori hi ha una 

simplificació de l’entorn. En la realitat, el treball de la persona durant hores es pot veure 
interferit per altres assumptes, de manera que la concentració en un aspecte concret es pot 
veure alterat 

 
- Tasques simplificades. És usual que no sigui possible fer una completa simulació d’una 

tasca dinàmica complexa. També es cert, per altre banda, que l’operari a la feina no 
considera tots els aspectes de les tasques, sinó que probablement treballa amb importants 
simplificacions. 

 
- Context virtual. Un mal comportament sobre el micro-món per part de la persona no 

comporta conseqüències reals: és un joc d’ordinador. És important involucrar la persona 
en la prova que està desenvolupant mitjançant la cognició del risc i el dany. 

 
- Interacció individual. La persona interactua a soles amb el micro-món i no hi ha contacte 

amb altres individus. Els nous estudis estan orientats a la presa de decisions distribuïda on 
l’operari és un component d’un grup de persones que prenen decisions; en aquest cas els 
micro-mons s’han de redissenyar per admetre comportaments col·lectius (Brehmer et al. 
1991), (Barthélemy et. al. 2000). 

 
Així doncs l’experimentació amb micro-mons estudia el comportament humà sota una sèrie de 
circumstàncies benignes. Si hi ha algun problema potser es el fet de que en aquesta 
experimentació s’està sobreestimant l’habilitat de les persones en la seva interacció amb 
tasques dinàmiques complexes. En aquest context dinàmiques complexes es refereix a casos 
com el control del tràfic aeri, la supervisió dins la sala de control d’una central nuclear, la 
conducció de vehicles, o el procés d’anestèsia a un pacient, per citar els exemples més 
rellevants. 
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Encara que micro-món i l’estudi de camp consideren la persona des del punt de vista de 
regulació pròpia, hi ha diferències: en micro-mons l’investigador/dissenyador construeix el 
camp del qual vol parlar i estudiar, de manera que coneix la naturalesa de l’entorn en un sentit 
que l’investigador de camp no pot. Per tant sembla possible observar moltes persones per tal 
de comprendre i explicar comportament complex d’una manera que en els estudis de camp no 
és possible.  
 
Per discutir més en detall les avinences entre taxonomies cal apropar-se al concepte 
d’abstracció jeràrquica proposada per Rasmussen (Rasmussen et. al. 1994). La columna de 
l’esquerra, a  la Taula 1, mostra la jerarquia ideada per Rasmussen a partir d’estudis de camp, i 
a la dreta el concepte equivalent per recerca en laboratori. 
 
 

Estudi de Camp Recerca amb Micro-món 
Propòsit Declaració de la consigna en control de processos 

Mesures de prioritat Restriccions de bon funcionament 
Funcions generals Percepció, Planificació,  

Presa de decisió, Execució 
Processos físics Components (ex: reactor químic),  

elements reguladors (ex: vàlvules),  
indicadors (leds, sensors) 

Domini material Monitorització del procés per pantalla 
 

Taula 1.1  Comparació entre taxonomies 
 
La Taula 1.1 mostra una correspondència entre els formalismes de l’enginyeria cognitiva i els 
micro-mons, si s’entenen aquests com instruments dins de la recerca en el laboratori. Les 
activitats associades a experiments amb micro-mons es poden llistar: obtenció d’informació, 
formació d’hipòtesis, testeig d’hipòtesis, inferència, presa de decisions, avaluació, execució.  
 
La persona1 planifica la seva activitat i cal veure, - per la forma com desenvolupa la prova - , 
si realment està testant les hipòtesis de treball. A més, no es tracta d’una postura estàtica, sinó 
que és dinàmica, entenent que es poden modificar les hipòtesis i les decisions associades. De 
l’experimentació amb micro-mons trobada en (Brehmer 1990) s’extreuen dos tipus de 
problemes bàsics: 
 
1. Diferències individuals en l’activitat mental per un micro-món donat, i com aquestes 

diferències estan relacionades amb característiques diverses de la persona, com 
intel·ligència, personalitat, experiència, etcètera 

 
2. Anàlisi de diferències en activitats mentals com a funció de les característiques de la tasca 

i de les característiques del micro-món.  
 

                                                           
1 En el context de treball es parla d’operari. En el moment en que es centra la recerca en el laboratori, es fa servir 
el concepte persona i aquesta és l’expressió que es farà servir asiduament. 
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Brehmer conclou que en els aspectes rellevants, l’experimentació amb micro-mons es pot 
analitzar amb els mateixos termes proposats per Rasmussen. Així, en realitat, amb la recerca 
en micro-móns s’escurça la distància entre l’estudi de camp i la recerca de laboratori. En 
paraules del propi Brehmer, estudi de camp en el laboratori, i recerca de laboratori en 
l’estudi de camp. (Brehmer 1990), (Brehmer i Dörner 1990).  
 
1.1.2. Pases prévies en la utilització de micro-mons 
 
En aquest subapartat es consideren diversos exemples de micro-mons, les característiques 
rellevants requerides per a un micro-món i com preparar l’experimentació.  
 
Exemples previs de micro-mons trobats a les referències bibliogràfiques: 
 

• LOHHAUSEN. El propòsit és l’estudi del benestar dels ciutadans d’un poble germànic 
anomenat Lohhausen. La persona pren el rol d’un alcalde amb poders dictatorials. Els 
esdeveniments es succeeixen en el temps per les accions de la persona. Es constata, 
després de la llarga experimentació, com la persona potencia algunes àrees subjectives 
d’interès, desmarcant-se d’altres que són vitals pel benestar genèric (Dörner 1987 i citat 
a Brehmer 1990).  

 
• MORO. Semblant al cas anterior; es substitueix el poble per una emulació de tribu de 

l’Àfrica. La persona ha de procurar que les seves decisions millorin la qualitat de vida 
dels integrants de la tribu (Dörner 1990). 

 
• DESSY, NEWFIRE. Micro-mons de la Uppsala University. Es dissenyen micro-mons 

amb clares finalitats de salvaguardar els bens materials. Així es troben exemples de foc 
ocasionat en un bosc i l’intent de controlar-lo, epidèmies i fins i tot inundacions (citat a 
Brehmer 1990). 

 
• DURESS (Dual Reservoir System Simulation). Sistema multivariable d’ordre 2 on a 

partir de la manipulació de bombes hidràuliques, vàlvules i calefactors, cal aconseguir 
una temperatura fixada i un flux determinat que passa per dos tancs (Vicente 1990). 

 
• ÉPURE. Micro-món per processos químics. Sistema de tancs en línia, on es produeixen 

subprocessos d’alimentació, decantació, emmagatzematge essent el principal objectiu la 
representació temporal i l’ajust de l’acció de la persona a la dinàmica del procés 
(Carreras et. al. 1999).   

 
Aquest exemples tenen en comú que segueixen una sèrie d’especificacions bàsiques per a tot 
micro-món. Aquestes especificacions dels micro-mons els fa representatius per l’estudi de 
tasques cognitives de les persones: 
 
 
a) Complexitat 
El micro-món és complex en el sentit de que la persona ha de considerar molt propòsits, 
alguns dels quals són contradictoris, i també pel fet de considerar processos acoblats de 
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manera que una decisió de la persona comporta diversos efectes. Així per exemple, l’obertura 
d’una vàlvula en el micro-món DURESS comporta el canvi de nivell de flux en els dos tancs 
interconnectats amb canonades.  
 
b) Dinàmica 
L’estat actual és una funció de l’històric (micro-món, persona), de manera que l’acció o 
inacció de la persona condiciona l’evolució dinàmica de l’estat. La persona actua en temps 
real, i això provoca una pressió temporal inherent en la tasca a realitzar en el sentit de que a 
vegades pot fer accions inadequades degudes a la premura de les situacions.  
 
c) Opacitat  
No tot es visible en el micro-món, encara que alguns aspectes es poden inferir. La persona 
visualitza la part del micro-mon preparada cap a l’usuari. Internament es disposa de les regles 
de funcionament que conformen el comportament de la planta simulada. La unió entre persona 
i micro-món comporta el lligam entre la dinàmica de la persona i la dinàmica de la planta 
mitjançant l’execució, sovint control manual. La dinàmica inicial del micro-món es establerta 
per l’investigador i es passa a la persona per tal de que aquesta comenci a interactuar amb el 
micro-món, evolucionant fins a un estat final que es propi de cada persona i de cada prova.  
 
d) Experiència  
Les persones poden fer servir el sentit comú, o els records d’experiències viscudes, per tal de 
fer front al problema plantejat sobre el micro-món. Les demandes cognitives del micro-món 
dependran de la relació entre el coneixement previ a l’experiment de la persona i la naturalesa 
del micro-món.  
 
e) Propòsits 
Hi ha micro-mons que requereixen objectius senzills i d’altres que requereixen múltiples 
objectius. Múltiples objectius incrementen les demandes emocionals i cognitives de la 
persona. Si l’objectiu és genèric, la persona ha de concretar i especificar l’objectiu general en 
sub-objectius més elementals. La persona ha de trobar una manera de resoldre el conflicte 
d’objectius contradictoris (veure Capítol 1 de Ríos et. al. 2002).  
 
f) Aprenentatge  
El micro-món és inicialment desconegut per la persona, encara que hi ha relacions entre 
variables que són de sentit comú, com per exemple obrir o tancar una vàlvula per deixar 
passar aigua. Les persones no estan familiaritzats amb les constants de temps, ni en la 
naturalesa precisa de les relacions quantitatives en el micro-món. Això vol dir que per tal 
d’actuar, la persona ha de recollir i integrar informació i formular hipòtesis al voltant de la 
naturalesa amagada del micro-món. La persona ha de pronosticar el futur desenvolupament del 
micro-món i formar-se expectacions concernents a aquest futur. Ha de desenvolupar accions 
alternatives i portar a la pràctica la seva elecció de l’acció concreta.  
 
1.1.3. Recerca amb micro-mons  
 
Els experiments amb micro-mons no només requereixen raonament, solucionar problemes, 
planificació, presa de decisions, sinó la combinació sinèrgica de totes elles així com la 
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coordinació d’aquestes activitats. La interacció d’una persona amb un micro-món és més una 
qüestió d’organització de l’acció, que no pas d’una tasca cognitiva aïllada. 
 
Els experiments amb micro-mons vers els experiments tradicionals en psicologia difereixen 
bàsicament en la naturalesa de les variables dependents i independents. No te massa sentit 
caracteritzar el sistema en termes de conjunts de variables-estimul, ja que aquestes dependran 
del que la persona hagi percebut i fet.  
 
Els treballs previs efectuats en els darrers 20 anys mostren que l’experimentador pot promoure 
una plataforma amb el disseny d’un micro-món amb característiques convenients i observar la 
interacció de la persona amb el micro-món, observant com la persona resolt els problemes que 
succeeixen i quin tipus de problemes es crea ell mateix.  
 
Davant la possibilitat de múltiples i diferents solucions aportades per les persones, cal 
focalitzar el problema en la recerca d’estratègies i tàctiques que puguin ésser inferides de les 
respostes individuals, per tal de caracteritzar el comportament per una tasca en concret.  
 
Tres apropaments per la recerca amb micro-mons: 
 
a) Apropament de diferències individuals 
Es troben antecedents en els treballs portats a terme per experimentadors alemanys (Dörner 
1987), ( Dörner 1990). La metodologia consisteix en un gran nombre de persones fent diversos 
test, i interactuant amb un micro-món a estudi. Aquest apropament te tres propòsits: 
 
• Trobar maneres de mesurar el rendiment 
• Trobar i caracteritzar diferències entre individus. Es a dir, trobar no només diferències en 

nivells de rendiment, sinó també diferències en comportament, per exemple estratègies de 
decisió, que podrien arribar a explicar les diferències de rendiment. 

• Explorar les demandes de la tasca per tal d’intentar entendre les diferències entre aquelles 
persones que fan bé una tasca donada i aquelles que no ho fan tant bé. Això podria 
ensenyar quelcom sobre la naturalesa de la tasca 

 
b) Apropament estudi del cas 
Els antecedents són els mateixos que l’anterior apropament. En aquest cas, l’experimentador 
examina el comportament d’una persona a la recerca de seqüències de comportament 
atípiques. 
 
c) Apropament per les característiques del sistema 
 En aquest cas els grups de persones són estudiades sota diferents condicions experimentals 
(ex: nombre de proves a realitzar, tipus de consigna) 
 
Diversos resultats experimentals (Dorner 1987) mostren grans diferències individuals en el 
rendiment. D’altre banda, no s’han trobat correlacions estables entre el rendiment en micro-
mons i els test tradicionals (intel·ligència, personalitat). L’explicació a això sembla deguda a 
que els grups son massa homogenis. El tipus d’individu que fa les proves també es focus de 
discussió. Habitualment els usuaris pertanyen al sector d’estudiants universitaris, que, des del 
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punt de vista industrial, manquen d’experiència en el món professional. Caldria ampliar el 
ventall, agafant per exemple diferents usuaris que van des de l’operari de planta, a l’encarregat 
de supervisió de tasques. 
 
Els errors que fan les persones al llarg de les sessions experimentals són de particular interès 
per entendre la interacció amb sistemes dinàmics complexes. 
 
1  Dificultats per entendre regularitats en el temps. 
2  Dificultats per considerar, no només els efectes directes de les accions, sinó els efectes a 
més llarg termini. 
3 Les persones tendeixen a adoptar un estil de comportament ad hoc, que te en compte 
principalment el present i ignorant el passat i el futur 
4 Les persones prenen decisions i fan accions sense comprovar els seus efectes 
5 Quan la persona forma hipòtesis, hi ha una tendència a reduir el nombre de possibilitats i 
considerar només algunes poques causes que es consideren com a centrals 
6 Dificultats en integrar diferents cursos de les accions. Necessari en micro-mons on la 
persona considera diferents sub-objectius 
7 Quan els problemes es tornen aclaparadors, les persones mostren unes decisions 
desenfocades. 
8 Planificar amb un nivell de resolució molt baix, porta a la persona ha acabar molt aviat, 
perquè les condicions i les conseqüències de l’acció són considerades massa superficialment. 
En el cas contrari, amb un alt nivell de resolució, la planificació mai acaba, la persona pot 
sempre dir que li ha manca temps per acabar la prova. 
 
Aquest errors es poden explicar en forma de característiques generals: 
 
a) Oblit 
Tractament de l’estat present del sistema i dificultat per trobar regularitats a través del temps 
 
b) Limitacions de capacitat 
El pensament conscient treballa seqüencialment i només pot processar petites quantitats 
d’informació. Tendència cap a la concentració d’aspectes centrals.  
 
c) Protecció de competència 
Per actuar, la persona ha d’estar convençuda de que pot actuar de forma satisfactòria. La 
persona manté aquest sentiment de competència per exemple quan no comprova els efecte de 
les seves accions. Això permet actuar amb coneixement insuficient de la situació.  
 
d) Prevalència del motiu actual 
La persona assumeix els problemes que te al moment, però no els problemes que de moment 
no te. Això li permet ignorar desenvolupaments que podrien portar problemes en el futur.  
 
 
1.2. Enginyeria dels factors humans, interfície persona-màquina i intel·ligència artificial 
 
El creuament entre human factors, interfície persona.-màquina i intel·ligència artificial es posa 
de manifest en la supervisió de processos. Per cada una d’aquestes àrees hi ha un conjunt 
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elevat de variables locals. Algunes d’aquestes variables es poden relacionar posant en 
evidència els lligams entre les àrees. Es fa difícil el tractament sinèrgic de totes aquestes àrees 
ja que cada una d’elles te una metodologia pròpia. El que està clar és que totes aquestes àrees 
han de confluir quan es tracta de resoldre problemes, com per exemple la seguretat en sales de 
control de plantes nuclears (Choi et. al 2001), (Woods et. al. 1987). A mode de cas simplificat 
es presenta el diagrama de la Figura 1.1 on s’estableixen lligams entre conceptes que 
conflueixen cap el control supervisor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOMATITZACIÓ 
 

 

 CONTROL 
SUPERVISOR 

 

INTEGRACIÓ 
DEL SISTEMA 

PERSONA-MÀQUINA 

ERGONOMIA  
COGNITIVA 

INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL 

ERGONOMIA  
FÍSICA 

 
Figura 1.1 – Integració de conceptes  

 
 
 
De forma breu:  
 
Ergonomia física:  
Mesura de les dimensions humanes en el lloc de treball. A continuació s’intervé en el disseny 
adaptat a l’usuari dels dispositius per la lectura d’informació com per exemple pantalles LCD, 
i accionaments directes com ratolí d’ordinador, pantalla tàctil o botonera (Ivergard 1989).  
 
Automatizació:  
Instrumentació, - sensors, actuadors -, per tal de establir l’adquisició de dades i les possibles 
ordres de govern sobre la planta. A continuació, en algunes activitats es reemplaça l’operari 
per un automatisme capaç de realitzar  control seqüencial, tot que també hi ha situacions 
híbrides de cooperació entre operari i automatisme – mode de marxa o aturada dels dispositius 
mitjançant botonera de comandament – (Balcells i Romeral 1997). 
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Ergonomia cognitiva:  
Processament de la informació per part de l’operari i habilitats o limitacions cognitives de 
l’individu. A continuació, es planteja el problema del disseny de la interfície de monitorització 
enfocada a l’usuari (Rasmussen et. al. 1994).  
 
Intel·ligència artificial: 
Els models neurofisiològics sobre el cervell humà permeten la creació de models artificials 
basats en xarxes neuronals, raonament qualitatiu, sistemes experts i agents artificials. La 
finalitat d’aquest models artificials es aconseguir resoldre problemes aplicats (medicina, 
finances, etcètera) aplicant tècniques d’agregació, aproximació de funcions, obtenció de 
patrons i classificació (Freeman i Skapura 1993). 
 
Integració sistema persona-màquina:  
En un context industrial el sistema està format per l’operari i la planta, - tot i que existeixen 
altres dominis com per exemple el ja citat anteriorment del control del tràfic aeri -. L’operari 
aporta la seva expertesa en la planificació de tasques a realitzar, en la supervisió del procés, o 
en tasques de control manual sobre la planta o ordres d’entrada als automatismes (Hoc 2001). 
 
Control supervisor:  
Vigilància i seguiment de l’evolució de les variables en funció d’una consigna o instrucció 
(veure Figura 1.2.). Canvi de control manual a automàtic i viceversa en funció de l’escenari 
dinàmic de la planta. Monitorització de dades mitjançant gràfics històrics, missatges d’alerta, 
prevenció d’anomalies, tractament de casos d’alarma i presa de decisions (Gentil 1995), 
(Aguilar 1998).  
 
En aquest nivell concret cal desglossar els conceptes: 
 
• Control: l’operari acciona de forma manual els dispositius que formen la planta: botons, 

palanques, vàlvules, etcètera. L’operari disposa avui dia d’automatismes que simplifiquen 
aquesta activitat (per exemple: autòmats programables pel control seqüencial de processos 
o els reguladors digitals pel control continu de processos)  

 
 

 
 
 

Figura 1.2 – Diagrama de blocs del control supervisor  
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• Supervisió: Vigilància i control de l’execució d’una operació o d’un treball portat a terme 
per un humà o per una màquina (Aguilar 1998). Les funcions genèriques són: tractament 
d’emergències, seleccionar paràmetres de control com consignes dels llaços de control, i 
diagnòstic i tractament d’avaries  

 
 
 

Desavantatges Avantatges 
Falta d’uniformitat en 

l’execució 
Determinació d’accions correctes en 
condicions d’informació incompleta 

Sobrecàrrega informativa en cas 
d’emergència 

Capacitat d’aprenentatge 

Errors humans Capacitat de cooperació 
Cansament  

 
 

Taula 1.2 – Característiques de la supervisió humana  
 
La supervisió es porta a terme per un operari (supervisió humana), per una màquina 
(supervisió experta) o per un sistema mixt on la màquina assessora a l’operari en la presa de 
decisions (Sarrate 2002). La supervisió experta ha d’emular les facultats mentals humanes i 
s’ha de fonamentar en teories o mètodes de control no convencional (control intel·ligent). 
 
 
 

Control Intel·ligent 
Sistema que te la habilitat per actuar de forma apropiada en un entorn incert 

Intel·ligència = procés d’anàlisis, organització i conversió de dades en informació 
estructurada (coneixement) 

Substitució de la ment humana en la presa de decisions, planificació i 
aprenentatge 

Utilització de forma combinada de tècniques de Intel·ligència Artificial, 
Investigació Operativa i Control 

Capacitat del sistema per clonar el comportament d’alguns dels seus elements a 
alguna de les qualitats cognoscitives del comportament humà, com 

l’aprenentatge, el raonament simbòlic, la planificació o l’adaptació a un entorn 
incert 

 
Taula 1.3 – Característiques del control intel·ligent 

 
 
Així com el problema de control sobre una planta està estandaritzat dins l’automàtica, el 
problema de la supervisió encara no està definit nítidament. Això es degut a  l’abundància 
d’apropaments i mètodes proposats com per exemple:  
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• Diagnòstic (Hamsher et al. 1991) 
• Control tolerant a fallades (Fault Tolerant Control) (Patton 1997) 
• Cooperació persona/màquina (Rasmussen, 1983), (Gentil 1995) 
• Tècniques d’intel·ligència artificial per gestió d’alarmes (Travé-Massuyès i Gentil, 1999) 
 
El resultat és la dificultat de crear un marc teòric que conceptualitzi totes aquestes vessants.  
 
D’altre banda, en els darrers anys ha anat guanyant importància la presència del sistema de 
monitorització en tasques de control i supervisió. El sistema de monitorització permet el diàleg 
entre operari i màquina per mitjà de gràfics, corbes, nombres i símbols. Habitualment es fan 
servir paquets SCADA , Supervisory control and data Adquisition , perfectament preparats per 
l’adquisició de dades de la planta física i el subministrament periòdic d’informació a l’operari. 
L’inconvenient es que els paquet SCADA no estan pensats per realitzar un estudi on line del 
comportament.  
 
Dos fets importants a destacar en el processament de la informació per part de l’operari durant 
la monitorització: la dificultat de tractar numèricament la complexitat, i la utilització del 
raonament humà en el tracte intel·ligent del control de processos.  
 
Per tal de que l’operari formi part del sistema és necessari pensar en el disseny de la interfície 
que se li vol oferir en funció de les capacitats i limitacions cognitives de l’operari. En un cas 
problemàtic, per exemple, l’excés d’informació i l’acumulació de situacions imprevistes,  pot 
portar a l’augment de l’estrès per part de l’operari i a la presa de decisions incorrectes, amb 
l’augment del risc de siniestralitat. Actualment hi ha col·lectius que investiguen el disseny 
d’interfícies per a l’usuari tant pel que fa al problema del control de tràfic aeri, com el control 
supervisor de sales de control de plantes nuclears, per citar els casos més rellevants. 
 
I pel que fa al segon aspecte, l’aplicació de tècniques de Intel·ligència Artificial (IA) sobre el 
control de processos, prové de la necessitat de poder utilitzar el coneixement dels dissenyadors 
i operaris que no es pot introduir fàcilment en els models matemàtics clàssics en teoria de 
control. De forma esquemàtica IA sobre el control de processos porta a models de sistemes 
híbrids o al control intel·ligent (Aguilar 1998). En aquesta darrera àrea es tracten aquells 
problemes que no aconsegueixen ésser formulats en termes de l’automàtica, ja sigui per manca 
d’especificació matemàtica , per l’excessiva complexitat, o per la incertesa inherent a una part 
de les variables i paràmetres.  
 
La branca més exitosa en aquest sentit es la utilització de sistemes experts. Sistemes basats en 
la relació entre coneixement, raonament i informació: el coneixement és la base de regles, el 
raonament és el motor d’inferència, i la informació es la base de fets. Així quan es parla de 
supervisió experta s’està fent referència a la necessitat de traduir els senyals numèrics que 
provenen del procés en dades qualitatives o símbols de forma que puguin ser manipulades per 
les tècniques de la intel·ligència artificial (Sarrate 2002). 
 
A banda dels sistemes experts hi ha altres aproximacions com els grafs causals, - indexant 
relacions entre falles i símptomes -, o els models qualitatius, - obtinguts de l’aplicació del 
raonament qualitatiu de l’enginyer sobre els sistemes físics (Travé-Massuyès et. al. 1997).  En 
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aquest moments l’automatització de l’adquisició de coneixement no és en si mateixa una 
metodologia completa però ofereix indicis interessants (v. Capítol 10 de Ríos et. al. 2002), 
(Bandelj et. al. 2002).   
 
 
1.3.  Antecedents en l’estudi de comportament 
 
De forma directe, s’esmenta l’antecedent més rellevant trobat en la literatura que te el repte 
d’estudiar el comportament d’operaris hàbils.  El concepte s’anomena Behavioural Cloning - 
fer servir per primer cop l’any 1964 (Donaldson 1964), (Camacho 1995) -, i encara que la seva 
traducció literal és clonatge del comportament cal entendre el concepte com una imitació del 
comportament sobre un operari hàbil per tal de desenvolupar un controlador automàtic.  
 
La idea bàsica desenvolupada al llarg dels darrers deu anys, consisteix en seleccionar un 
operari hàbil d’entre un conjunt de persones, que controla amb èxit un sistema dinàmic sota 
simulació. Aquest sistema pot ser un simulador de vol d’un avió de combat F-16, o un sistema 
simulat de grua amb base mòbil, per exemple (Bratko et. al. 1997). S’estudia el comportament 
d’aquest operari hàbil de manera que mitjançant l’evolució temporal de les variables 
dinàmiques es fa servir un procediment de reconstrucció del tipus de control emprat. Així, 
s’intenta extreure a la llum els mecanismes d’execució fets servir per l’operari.  
 
Les dades d’evolució temporal són l’entrada a un programari basat en la metodologia de 
machine learning (Suc i Bratko 1999), (Bandelj et. al. 2002).  Aquest permet extreure les 
trajectòries desitjades (es vol fer evolucionar una variable des d’un estat inicial a un de final) 
de manera que finalment s’obté un clon de l’operari. Els avantatges d’aquest clon són que 
executa la prova seguint les mateixes pautes que l’operari, i a més és molt més ràpid que 
aquest. Els inconvenients que s’han detectat és que l’apropament que es fa servir  mostra una 
manca de robustesa en el sentit de que la garantia d’obtenir un clon exitós presenta una 
probabilitat inferior al 50 % . Un altre aspecte a considerar, és que el clon no s’adapta bé 
davant un canvi en la tasca de control. I per acabar, els clons induïts manquen, en general, 
d’estructura conceptual que pugui capturar clarament les relacions causals i l’estructura basada 
en regles de l’estratègia de control . 
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Instrumentació experimental 
 

Estudi 

Estudi de camp; qüestionari a operari de 
sala de control de Planta Nuclear 

(Rasmussen et. al. 1994) 

Esbrinar aspectes d’enginyeria cognitiva 
associats al lloc de treball en la millora de 

la seguretat i la fiabilitat 
 

Vehicle prototipus condicionat amb 
integració multisensorial (mesures 

fisiològiques ECG i activitat mental ENG) 
(Hernández 1998) 

 

Comportament de persones en la conducció 
en funció de fatiga, estrès, alcohol 

Vehicle prototipus i cabina tancada per la 
simulació de la conducció sobre carretera 

virtual (Pentland i Liu 1999) 

Predicció del comportament humà en la 
conducció mitjançant models basats en 
Cadenes de Markov i filtres de Kalman. 

 
Declaració d’estils cognitius en la 

conducció 
Tasques computeritzades de control: 

simulació de vol d’avió F-16, control de 
pont-grua (Suc i Bratko 1999) 

Clonatge del comportament. Mitjançant 
arbres de regressió, es fa la reconstrucció 

del comportament per tal d’elaborar 
controladors automàtics 

 
Micro-món: tasques simulades de control 

de processos industrials (química, 
automàtica) (Carreras 1999),  

(Vicente 1999) 

Ajust de l’acció humana a la dinàmica del 
micro-món a estudi 
Estudi d’estratègies 

 
 

Taula 1.4 – Relació entre la instrumentació i les activitats portades a terme en els estudis 
antecedents sobre comportament   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13



Capítol 1.  Marc teòric 
 

1.4.  Objectius de la tesi 
 
Els objectius principals d’aquest treball són:  
 

1. Adaptació de micro-món, - com a eina de recerca de la psicologia aplicada -, al domini 
del control supervisor de processos atenent a les característiques: 

a. Micro-món determinista amb control manual per part de la persona 
b. Pressió temporal sobre la presa de decisions 
c. Adequació a les habilitats cognitives de la persona 

 
2. Recerca de patrons de conducta que permetin la construcció d’una traça de 

comportament: 
a. Obtenció de patrons de conducta sobre l’activitat de supervisió del micro-món 
b. Lligam entre traça d’execució i traça de comportament 
c. Estudi de rendiment en funció de l’execució i el comportament 

 
3. Disseny de raonadors artificials - en base a patrons de conducta observats en les 

persones, o en base a aprenentatge supervisat extern - que siguin capaços de: 
a. Seguir una conducta del tipus percepció-raonament-execució en la supervisió 

del micro-món 
b. Promoure mesures de similitud per la valoració de situacions d’alarma amb 

tècniques de raonament qualitatiu 
 

I les aportacions bàsiques que es volen realitzar són: 
 

1. Estudi de pautes comportament en l’àmbit de la supervisió de processos  
 

2. Col·laborar en els estudis de la interacció persona-màquina des de la vessant de 
tècniques aplicades del raonament qualitatiu i el control automàtic 

 
Possibles àrees d’aplicació: 
 

1. Dins l’ergonomia cognitiva: creació i adaptació d’interfícies que identifiquin la càrrega 
mental cognitiva que imposen a l’operari en l’activitat programada, per exemple en la 
supervisió de processos en sales de control, i poder reconfigurar el disseny a mida 
d’aquest.  

 
2. Dins la psicologia: aprofundir en l’estudi de l’activitat humana utilitzant el micro-món 

com a instrument de mesura complementari a qüestionaris verbals o a altres mètodes 
d’investigació psicològica. 

 
3. Dins la intel·ligència artificial: utilització d’algorismes per l’optimització de 

controladors amb algorismes genètics, o algorismes d’aprenentatge no supervisat per la 
classificació de comportaments en base a patrons de conducta. 
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