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3.1 Introducció 
 
En el moment de connectar el micro-món amb la persona que ha de realitzar la sessió 
experimental cal tenir en compte diverses consideracions. En primer lloc, el micro-món de 
5 tancs (cf. Capítol 2), permet diverses maneres correctes de realitzar la supervisió. El 
nombre elevat de components del micro-món, - en total 3 tancs intermitjos i 8 vàlvules -, 
permet moltes combinacions, si bé es cert que d’entre totes aquestes combinacions algunes 
d’elles destacaran per ser més representatives del seguiment de la consigna. Aquestes 
s’haurien d’enllaçar amb la definició d’una mesura de rendiment en la supervisió del 
micro-món; problemàtica oberta ja que dins la comunitat científica que treballa en aquest 
àmbit hi ha un ampli ventall de mesures de rendiment, tant quantitatives com qualitatives, i 
es fa difícil obtenir un criteri de convergència entre aquestes mesures (Howie i Vicente 
1998).   
 
En segon lloc, cal tenir en compte que la conducta dels éssers humans és variable. Les 
diferències individuals, sigui per aspectes de la personalitat o aspectes relacionats amb la 
feina (fatiga, estrès) es posen de manifest en dues vessants: 
 
- Diferències de comportament entre diverses persones 
- Diferència de comportament d’una mateixa persona al llarg del temps 
  
En tercer lloc, és difícil identificar  patrons rellevants associats a la conducta de la persona 
en l’activitat a realitzar. Relacionat amb aquest aspecte, la elecció d’un patró o un altre, el 
canvi d’un patró a un altre, és de difícil explicació pels investigadors.  
 
En quart lloc i degut a que les plantes tenen visualment una dinàmica lenta, hi ha períodes 
significatius de temps en els quals no hi ha comportament “públic” a enregistrar.  
 
Aquest quatre aspectes, permeten unes breus reflexions. Si el micro-món està dissenyat, no 
només com a instrument de mesura, sinó com a problema complex a resoldre, està clar que 
la interacció entre el micro-món i la persona comporta una influenciació en la conducta. En 
aquest sentit, una millora del rendiment fet per la persona després de diverses proves 
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indicaria que el micro-món és apte per l’estudi d’aspectes cognitius. Una supervisió 
pèssima de totes les persones indicaria una pobre comprensió de l’instrument de mesura 
que es fa servir, - i per tant caldria revisar l’instrument -. I, d’altre banda, una pèssima 
supervisió d’una persona no ha de servir per menysprear la capacitat de la persona. En tot 
cas, la supervisió del micro-món depèn dels coneixements, destreses i actituds de la 
persona. Aquest aspectes determinen la seva competència, i això no és mesurable 
directament en el micro-món, sinó amb tota una bateria de qüestionaris complementaris 
ideats per aquesta finalitat (Díaz et. al. 2001). 
 
 
3.2 Supervisió del micro-món 
 
La supervisió del micro-món implica aspectes cognitus i conductuals. La part cognitiva ha 
esta esmentada amb brevetat en el Capítol 2 (cf 2.6 Aspectes Cognitius). I respecte a la 
conducta, la literatura científica es concordant en afirmar que quan la persona es dedica a 
l’activitat de supervisió del micro-món està realitzant una nova conducta basada en la 
deliberació i la presa de decisió que implica una seqüència d’actes dirigits a una finalitat. 
És el que s’anomena conducta organitzada temporalment i que es manifesta en forma de 
intel·ligència portada a l’acció. La persona pot fer ús d’aquest conjunt de coneixements 
gràcies a una zona del cervell que s’anomena córtex pre-frontal. Aquí cal indicar que cal 
anar amb compte amb la fragilitat d’aquesta zona ja que qualsevol lesió frontal que es 
pugui produir en aquesta zona genera un trastorn que esdevé en la incapacitat executiva o 
dificultat en iniciar i portar a terme patrons de conducta dirigits a una finalitat (Vidal 
Rivera 2000). 
 
La supervisió del micro-món es pot entendre per una banda com a solució d’un problema i 
per una altre banda com a la posta en marxa de la solució. Aquest factors no són 
desconeguts en la literatura científica ja que des de fa quatre dècades que s’apliquen 
tècniques de solució de problemes; el repàs puntual d’aquestes tècniques pot ser útil per 
aquest treball. De forma genèrica, quan es parla de solució de problemes es fa referència a: 
 
Procés cognitiu-afectiu-conductual a través del qual una persona identifica o descobreix 
medis efectius d’enfrontar-se amb els problemes que es troba en la vida quotidiana  

(Becoña 2000) 
 
En aquest context, la relació amb la supervisió del micro-món és clara ja que la persona 
intenta esbrinar com enfrontar-se al problema d’aconseguir la tasca encomanada amb èxit. 
Tot i que el problema no es troba a la vida quotidiana, sinó que és una situació específica 
dissenyada per a la recerca, i que pot tenir algunes connotacions d’entorns de 
monitorització industrials.  
 
En concret, la solució de problemes es refereix al procés per el que una persona descobreix 
una solució, mentre que la posta en marxa de la solució concerneix a l’execució de la 
resposta, que no només és una funció de la solució de problemes, sinó també d’altres 
factors relacionats amb la història d’aprenentatge de l’individu com, per exemple, dèficits 
d’habilitats d’execució, inhibicions emocionals i dèficits motivacionals.   
 
Només per aclarir aquest darrers conceptes, explicar que s’hauria de tenir en compte 
aspectes com: 
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- Probabilitat de que un individu estimi adequadament el temps que li portaria solucionar 
el problema 

- Probabilitat de que l’individu volgui dedicar-li temps i esforç 
- Les respostes emocionals poden facilitar o inhibir l’execució de la solució de 

problemes 
- Si la persona aprecia que ho pot solucionar li dedicarà més temps que un altre que 

pensi que és irresoluble 
 
L’estudi d’aquest conceptes s’escapen a les mesures que pot fer el micro-món com a 
instrument de mesura. El micro-món és una eina complementària a altres instruments de 
mesura ja existents, per exemple qüestionaris relacionats amb l’estudi de la personalitat o 
la càrrega mental imposada per l’activitat (Díaz et. al. 2001).  
 
De forma estructural, D’Zurilla i Goldfried l’any 1971 ja varen identificar els aspectes 
principals de la solució de problemes, que també són aplicables a la supervisió del micro-
món: 
 
- Definició i formulació del problema 
- Generació de solucions alternatives (v. Capítol 1 de Ríos et. al. 2002) 
- Presa decisions 
- Execució i verificació 
 
Per Problema s’entén la necessitat de descobrir i portar a terme la solució més eficaç. La 
Generació de solucions alternatives parteix d’uns principis establerts per Osborn l’any 
1963 i millorats per Guilford l’any 1967 (Becoña 2000): 
 
Principi de quantitat: quantes més solucions alternatives es produeixin, més qualitat 
d’idees estaran disponibles, i amb més probabilitat es trobarà la millor solució 
 
Principi d’aplaçament de judici: una persona generarà millors solucions si no te que 
avaluar les solucions en aquell moment 
 
Principi de varietat: quan més gran és el rang o varietat d’idees de solució, més idees de 
bona qualitat seran descobertes.  
 
L’objectiu de la Presa de decisions és avaluar (comparar i jutjar) les alternatives de 
solucions disponibles i seleccionar la millor per tal de posar-la en pràctica. En aquesta fase 
la persona es pregunta: 
 
- Es pot solucionar el problema? 
- Necessito més informació abans de prendre una decisió? 
- Quina solució o combinació de solucions hauria d’escollir per posar en pràctica? 
 
La persona ha de formular un pla. Aquest pla pot ser simple, quan es desenvolupa un sòl 
curs d’acció, o complex, quan hi ha una combinació de diverses solucions alternatives. Per 
portar a terme un pla, fa falta conceptualitzar un esquema, preparar les passes per executar-
lo i anticipar les seves conseqüències. Després de diverses experiències, pot ser rellevant el 
canvi de pla per aconseguir l’objectiu.     
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L’execució i la verificació tenen en compte un concepte anomenat autoreforçament: si la 
solució ha estat satisfactòria, la persona es reforça a si mateix . No només es reforça una 
execució de solució de problemes efectiva sinó que es reforça el control percebut i les 
expectatives d’autoeficaçia, important per esforços de solucions de problemes futurs.  
 
En el cas de la supervisió del micro-món cada acció o inacció de la persona provoca un 
canvi en l’estat de la planta, creant-se un nou escenari dins el problema genèric indicat per 
la consigna, i per tant tornant a passar per fases de generació de solució d’alternatives, 
presa de decisió, execució i validació. Així de forma iterativa, fins acabar la interacció.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

decisió 

 

   acció 

 
SITUACIÓ 
DINÀMICA 

 
PLANIFICACIÓ 

D’ESTRATÈGIES 

observ. 

Persona 
Micro-món 

 
MODE 

D’EXECUCIÓ 

Figura  3.1 – Model per la descripció de la supervisió del micro-món 
 
 
L’execució es manifesta en aquest treball com a seqüència d’accions, quedant enregistrada 
en el moment en que la persona realitza un assaig en el micro-món. En canvi la generació 
de solucions alternatives i la presa de decisions romanen ocults ja que els models mentals 
fets servir per les persones no estan a l’abast d’aquesta investigació. La hipòtesi de treball a 
fer servir, - basada en l’experiència -, és que tal com es planteja el disseny del sistema no 
es necessiten models detallats de les activitats mentals fetes servir per les persones 
(Rasmussen 1983). Una segona hipòtesi de treball es que la interfície gràfica imposa una 
sèrie de restriccions, en el sentit de que les actuacions intel·ligents no es poden fer de 
qualsevol manera, sinó que aquelles que tenen sentit són les que majoritàriament segueixen 
la consigna. Aquest comportaments han estat recollits en diverses proves experimentals, i 
prescindint de si el rendiment ha estat  bo, regular o dolent, es disposa de diverses maneres 
d’actuació. 
 
Una solució particular feta per una persona, significa que s’ha portat a terme  un pla,- des 
del punt de vista de la teoria de la solució de problemes. Dins l’enginyeria cognitiva el 
concepte de pla es coneix com estratègia, i en aquest context una solució particular del 
problema passa pel fet de que la persona ha desenvolupat una estratègia descartant-ne 
altres. No només això, sinó que la persona pot aplicar solucions diferents al llarg dels 
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assaigs; això significa un canvi de pla, - en el domini de la solució de problemes -, o un 
canvi d’estratègia, - en el domini de les ciències cognitives -.   
 
Com pot afrontar el disenyador de micro-mons el problema de l’anàlisi d’estratègies a 
partir de la conducta observada? La resposta és complexa per diversos  motius: 
 
- Per al dissenyador la seqüència d’accions executades només és la fase final de la 

solució de problemes  
- El motiu del canvi d’estratègia roman ocult 
- La decisió d’escollir una estratègia respecte una sèrie d’estratègies alternatives roman 

oculta 
- L’arquitectura d’una estratègia es desconeix 
 
En tot cas, en la supervisió del micro-món per part de persones s’observen diversos 
comportaments. Aquesta presència de comportaments diversos es explicada pels 
investigadors cognitius mitjançant un lligam entre el processament de la informació i les 
possibles estratègies en forma d’esquema gràfic on x e y són dos possibles estats de 
coneixement , veure Figura 3.2 (Vicente 1999).  
 
Tot i que identificar les possibles estratègies és un problema fonamental, no es pot oblidar 
que els investigadors també estan buscant els requeriments associats amb les diferents 
maneres d’aconseguir una fita. En el cas particular de control de tràfic aeri, s’han fet 
estudis de camp al llarg de tres dècades observant uns fets importants: 
 
• La persona pot canviar d’estratègia per aconseguir una fita 
• Cada estratègia requereix un criteri de rendiment diferent i requereix un mode diferent 

de suport d’informació 
• Les persones tendeixen a canviar d’estratègia quan la càrrega cognitiva es torna massa 

gran  
• Es difícil predir quan una estratègia ocorrerà en la pràctica 
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Però què es una estratègia? Segons l’investigador Payne (Payne 1993) 
 
Una estratègia de decisió és una seqüència d’operacions mentals i manipulacions (accions 
sobre l’entorn) feta servir per transformar un estat inicial de coneixement cap a un estat 
final de coneixement on la persona veu el problema de decisió particular a resoldre. 
 
L’investigador Vicente (Vicente 1999) defensa un altre punt de vista molt més conceptual i 
relacionat amb la metodologia de l’investigador Rasmussen. Segons Vicente i citant a 
Rasmussen (Rasmussen 1994) 
 
Una estratègia és una categoria de procediment de tasca cognitiva que transforma un 
estat inicial de coneixement en un estat final. 
 
En paraules de Vicente, fent servir el model de Payne el concepte d’estratègia és inestable 
ja que la seqüència precisa feta servir per passar d’un estat a l’altre varia a lo llarg de les 
situacions. En canvi, el punt de vista de Vicente proposa un estat conceptual que no es tant 
dependent de les manipulacions directes com de la planificació que es vol portar a terme.  
 
Quines estratègies són possibles per una activitat de processament de la informació? 
Sperandio fa estudis de camp en el control del tràfic aeri durant deu anys (Sperandio 1978) 
i arriba a les següents conclusions: 
 
• Per una situació donada i per un controlador humà concret, certs procediments 

operatius són més econòmics (requereixen menys càrrega cognitiva) que d’altres 
 
• Si la càrrega de treball s’incrementa, els controladors poden relaxar espontàniament el 

criteri de rendiment que estan fent servir per realitzar la tasca. Ells podrien adoptar una 
estratègia diferent qualitativa que compleixi les fites de la tasca amb una manera amb 
menys esforç.  

 
I a més, Sperandio proposa tres estratègies adoptades successivament pels controladors: 
 

• Sa: de 1 a 3 avions a controlar 
El controlador te cura de cada avió. Les demandes de la tasca són relativament baixes. 
Els controladors poden calcular el camí òptim de vol per cada avió de forma individual. 
• Sb: de 4 a 6 avions 
Els controladors adopten una estratègia cognitiva menys sofisticada. Camins de vol 
estereotipats. Així poden incrementar el número d’avions a controlar. 
• Sc: més de 6 avions 
Els controladors creen buffers d’espera de cues d’avions. Quan arriba el moment, han 
de treure un avió de la cua i iniciar el camí de descens. La càrrega és alta, però el criteri 
de rendiment torna a relaxar-se ja que el primer de tot és la seguretat davant 
l’eficiència. 

 
A partir de l’experiència del control de tràfic aeri, com plantejar l’anàlisi d’estratègies pel 
micro-món de 5 tancs? Les reflexions prèvies condueixen a: 
 
1. Cal atomitzar el coneixement, no intentant explicar problemes macroscòpics 

(estratègia) quan es desconeixen aspectes més bàsics. La clau pot estar en la frase: 
iniciar i portar a terme patrons de conducta dirigits a una finalitat 
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2. La persona, sotmesa a la repetició d’assaigs, aprendrà del micro-món aspectes 
rellevants del comportament de la planta que li permetran seguir la consigna  

 
3. La persona pot fer ús o no d’aquesta consigna, de fet els investigadors asseguren que la 

persona pot tenir un criteri subjectiu de rendiment com a guia de les accions que farà 
sobre el micro-món 

 
4. El criteri subjectiu de rendiment de la persona pot coincidir o no amb el del 

dissenyador (Rasmussen 1994). Aquest punt sembla clau per esbrinar els motius de la 
observació de conductes o comportaments diferents. 

  
 
3.3. Mètode per generar la traça de comportament 
 
Interessa trobar un conjunt d’indicadors de la supervisió que permetin identificar el 
comportament de la persona en l’activitat encomanada.  
 
Per trobar patrons de conducta o pautes de comportament, es poden fer servir mètodes 
supervisats o no supervisats. En aquest context, els primers mètodes impliquen que 
l’investigador aporta la seva experiència per decidir quins patrons poden ser rellevants i 
comprovar si la persona els segueix o no. En els mètodes no supervisats, un algorisme 
artificial hauria de decidir classificar els casos observats en un conjunt de patrons. Si 
l’observació de noves dades comporta un nou patró, l’algorisme l’afegeix al conjunt ja 
existent. Com a primer pas en aquest anàlisi en aquest treball es parteix d’un mètode 
híbrid. L’investigador aplica un criteri d’expertesa per decidir els patrons, però també es 
recolza amb comportaments reals observats en proves prèvies. 
En resum, el mètode passa per:  
 
a) Canvi de domini: de la interfície gràfica al graf orientat 

Canvi del domini de components físics – tanc, canonada, vàlvula -,  al domini simbòlic 
– nodes i arcs - 

b) Consigna 
Permet elaborar un conjunt d’elements bàsics de conducta  

c) Seguiment de la consigna  
Permet confeccionar pautes, o sigui cadenes causals entre elements per tal d’aconseguir 
la fita, útils en el rendiment de la supervisió efectuada 

d) Transformació de la traça d’execució a la traça de comportament 
Permet interpretar la supervisió com a categoria (estat estable i transició) enlloc de 
manipulació (acció concreta sobre el dispositiu físic) 

 
  
3.3.1. Transformació del domini de components físics a la teoria de grafs 
 
La interfície gràfica és útil per la comprensió de la planta virtual a la persona que fa la 
supervisió. Per l’investigador que analitza el comportament humà, li és més necessària una 
representació simbòlica de la supervisió. Així el micro-món de 5 tancs es pot reinterpretar 
amb la teoria de grafs de la següent forma:  
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 Figura 3.3. Representació formal del micro-món amb el graf G, en la situació inicial  

 
 
Els nodes indiquen tancs. Mentre que els arcs indiquen canonades.  
 
Nodes 
El tanc superior és un node particular que només te arcs de sortida. El tanc inferior és un 
node particular que només te arcs d’entrada.  
 
Un tanc intermig està representat per un node que admet diverses configuracions. Així, el 
node T2 mostra un arc d’entrada i dos arcs de sortida. 
 
Arc 
A diferència del node, l’arc presenta dos possibles valors associats al caràcter binari de les 
vàlvules de control. L’arc continu indica que la vàlvula corresponent està oberta i s’assigna 
un pes de 1; mentre que l’arc discontinu indica que la vàlvula està tancada i s’assigna un 
pes de 0. L’exemple de la Figura 3.3 indica l’estat estàtic inicial.  
 
Nodes i arcs 
La combinació d’ambdós conceptes permet la generació de nous conceptes que poden ser 
força útils. Per exemple: 
 
- 125 indica la connexió entre els nodes T1, T2 i T5 i els arcs 12 i 25. En el cas particular 

de que les vàlvules corresponents estiguin obertes, s’estableix un camí directe entre el 
tanc T1 inicial i el tanc T5 final 

- 23 indica la connexió entre dos tancs intermitjos. En el cas particular de que la vàlvula 
V23 estigui oberta, llavors quan el tanc T2 s’està buidant, el tanc T3 s’està omplint, de 
manera que la situació genèrica es pot interpretar com el govern de dos tancs 
interconnectats entre si.  

 
En el micro-món de 5 tancs hi ha un nombre total de 5 camins {125, 135, 145, 1235, 1435} 
i 3 tancs intermitjos a governar. 
 
3.3.2. Transformació de la consigna 
 
Per facilitar el problema, l’investigador fixa una consigna de treball, una instrucció que ha 
de permetre poder dominar les proves experimentals i dissenyar-les amb una certa 
complexitat que permeti l’obtenció de diferents conductes organitzades.  
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La partició de la consigna en àtoms de coneixement permet fer un llistat de possibles 
elements a utilitzar en la supervisió  del micro-món.  
 
Consigna:  
Fer circular l’aigua des del tanc T1 fins a T5 en el mínim temps possible i sense vessament.  
 
La fita principal indicada en la consigna es pot dividir en dues sub-fites per facilitar 
l’anàlisi (c.f. 2.2. Estudi de camp: diagrama de decisió): 
 
- Sub-fita 1: condició de “temps mínim” 
- Sub-fita 2: condició “sense vessament” 
 
Sub-fita 1: Temps mínim 
La condició de temps mínim comporta que d’alguna manera s’ha de tenir en compte la 
rapidesa en que l’aigua passa de T1 a T5, o sigui establir un camí completament obert de 
dalt a baix i a més, si és possible, que sigui el més ràpid. Aquest desdoblament es produeix 
perquè la durada de la prova serà una variable obtinguda després de fer la prova, mentre 
que els conceptes de camí i cabal són probablement fets servir en el raonament del 
problema.  
 
Per tal de oferir una notació genèrica, es reprodueix la Figura 2.6 en la Figura 3.4, en la 
forma de graf orientat. Així la condició de temps mínim es particiona en una primera llista 
d’elements: 
 
 
• (a1) Camí individual obert:  

Exemple: 125, o 135, o 145  
on 125 significa el camí format per les canonades que connecten els tancs T1, T2 i T5, 
i les vàlvules V12 i V25 

 
• (a2) Camí interconnectat obert:  

Ex: 1235, o 1435 
 
• (a3) Tots els camins oberts:  

 Ex: 125, 135, 145, 1235, 1435 
 
 
La Figura 3.3 il·lustra un cas particular on els camins oberts pertanyen a (a1) : 125, 135 i 
145 
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T1 

T5 

T2 

T3 

T4 

 
Figura 3.4 Graf que il·lustra els tres camins independents oberts 

 
 
Si enlloc d’una persona és un algorisme artificial el que està raonant el problema es pot 
afegir un quart element que contempli la variable cabal: 
 
• (a4) Camí - que presenti cabal màxim - obert 
 
ja que l’algorisme computacional pot conèixer el valor numèric concret dels cabals, en 
canvi la persona només discerneix entre canonades de diferents amplades sense entrar en 
detalls numèrics.  
 
Sub-fita 2: Sense vessament 
La condició sense vessament implica clarament el següent concepte: control, i en plantes 
on apareix aigua dins un tanc, en concret control de nivell d’aigua en el tanc.  
 
Així la condició sense vessament es descomposa en una altre subsèrie d’elements:  
 
 
• (b1) Tanc intermig controlat:  

Exemple: T2, T3 , o T4 
si la persona controla T2, està focalitzant la seva atenció de forma  local 

• (b2) Dos tancs intermigs controlats 
 
 (b21) Interconnectats:  

Ex: T2 amb T3, representat per T2-T3, o T4 amb T3 representat per T4-T3. 
 

 (b22) No connectats:  
Ex: T2 i T3, o T2 i T4, o T4 i T3 

 
• (b3) Tres tancs intermigs controlats 
 
 (b31) Govern de tota la planta 
 
 (b32) Govern de 3 tancs però no interconnectats:  

Ex: T2, T3 i T4 per separat 
 
La Figura 3.4 és un exemple de l’element (b32): es governen els tres tancs intermitjos però 
de forma independent un dels altres. 

 54



Capítol 3. Modelat del comportament 

 
Després de descomposar la fita principal en dues subfites, ara és el moment de combinar 
els elements. 
 
Fita principal: Temps mínim i sense vessament 
La consigna és la combinació de les dues condicions: temps mínim i sense vessament. Això 
implica que es pot fer una associació entre elements de tipus a_i i elements del tipus b_i. 
L’associació més directa són els parells formats per: 
 
 

(a1)     (b1) 
 

(a2)   (b2) 
 

(a3)   (b3) 
 

Figura 3.5 Associació d’elements entre les dues condicions 
 
 
i per resumir, i a partir d’ara: 
  
• (a1,b1): Camí obert i tanc controlat 
• (a2,b2): Camí obert i govern de dos tancs  
• (a3,b3): Tots els camins oberts i govern de tota la planta 
 
De fet, com que es poden desglossar els elements (b2) i (b3), es disposa de diverses 
associacions indirectes com: 
 
 
Exemple1: 

(a1)   (b1) 
 

(a2)  (b21) 
                       (b22) 

 
(a3)  (b31) 
                        (b32) 

 
Figura 3.6 Associació indirecta d’elements entre les dues condicions 

 
 
La persona està controlant dos tancs intermitjos que no estan connectats entre si, per 
exemple T2 i T4, i òbviament s’han obert dos camins individuals 125 i 145 
 
o un segon exemple 
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Exemple2: 
 

(a1)     (b1) 
 

 (a2)     (b21) 
                          (b22) 

 
(a3)   (b31) 
                        (b32) 

 
Figura 3.7 Segon exemple d’associació indirecta d’elements 

 
La persona està controlant 3 tancs intermitjos que no estan connectats entre si, o sigui. T3, 
T2 i T4, i òbviament s’han obert tres camins individuals 125 , 135 i 145 
 
Per tal d’abreujar la notació:  
 
Associacions directes 
• (a1,b1): Camí individual obert i tanc controlat 
• (a2, b21): Camí interconnectat obert i govern de  dos tancs interconnectats 
• (a3, b31): Tots els camins oberts i govern de tota la planta 
 
Asociacions indirectes 
• (a1, b22): Camí individual obert i govern de dos tancs no interconnectats entre si 
• (a1, b32): Camí individual obert i govern de tres tancs no interconnectats entre si1 
 
Tots els elements fan referència a possibles alternatives per portar a terme, i clarament 
caldria afegir un altre element relacionat amb la situació estàtica, es a dir 
 
• (a0, b0): No hi ha cap camí obert i no es controla cap tanc 
 
L’inici d’un assaig, - on el tanc T1 es ple i la resta buits i les vàlvules estan tancades -, es 
correspon a la situació que es descriu en aquest element. En cas de que a meitat de l’assaig 
la persona decideixi tancar totes les vàlvules, es torna a retrobar aquest element.  
 
3.3.3. Lligam entre modes d’execució i elements 
 
Per modes d’execució, s’entén les manipulacions directes sobre l’interfície en forma 
d’actuació directa sobre les vàlvules de control. Es aquest nivell, el dissenyador enregistra 
la traça d’execució feta per la persona, array del valor dels nivells d’aigua en els tancs i el 
valor de les vàlvules de control, per cada instant en que es fa una acció humana. A nivell 
de vàlvules, es pot fer la distinció entre vàlvules inferiors i vàlvules superiors per a un tanc 
intermig: 
 
- Vàlvules inferiors: són totes aquelles que propicien la sortida de l’aigua en els tancs 

intermitjos i estan associades als arcs de sortida dels nodes. 

                                                           
1Aquestes associacions impliquen que a1 s’estén al cas plural d’obrir camins individuals però essent estrictes 
una persona, en una sola acció, no pot obrir dos camins independents. En tot cas, si primer s’obre un camí i 
després un altre, es passa de (a1,b1) a (a1, b22) i això si que te sentit  
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- Vàlvules superiors: amb la seva obertura o tancament, permeten governar el nivell 
d’ompliment d’aigua en el tancs intermitjos i estan associades als arcs d’entrada als 
nodes dels tancs intermitjos.  

 
Les diverses possibilitats queden reflectides en els modes d’execució. Davant la variabilitat 
d’aquest modes d’execució, es preferible identificar-los amb elements per tal de no 
perdre’s en casuístiques particulars. 
 
 
Modes d’execució i elements associats a “temps mínim” 
 

Element: (a1) Camí individual obert 
Modes d’execució: V12 V25 

ó V25 V12 
ó V13 V35 
ó V35 V13 
ó V14 V45 
ó V45 V14 

 
S’observa que l’element (a1) és correspon amb 6 possibles modes d’execució. D’aquesta 
forma la variabilitat queda simplificada. Tal com es denota en aquestes línies, les vàlvules 
estan ordenades per l’accionament que es fa sobre elles, de manera que  
 

V25 V12 
 

vol dir que la persona primer acciona V25 i després acciona V12, tot i que per simplificar 
no s’indica la possible repetició de l’accionament d’aquestes vàlvules.   
 

Element: (a2) Camí interconnectat obert: 1235, o 1435 
Modes d’execució: V12 V23 V35 

V12 V35 V23 
V35 V23 V12 
V23 V12 V35 
V35 V12 V23 
V23 V35 V12 

 
Ó  

 
V14 V43 V35 
V14 V35 V43 
V35 V43 V14 
V43 V14 V35 
V35 V14 V43 
V43 V35 V14 

 
 
 
 
 
 

 57



Capítol 3. Modelat del comportament 

Element: (a3) Tots els camins oberts: 125, 135, 145, 1235 i 1435 
Modes d’execució: Al disposar de 8 vàlvules hi ha diverses combinacions com per 

exemple aquest cas particular: 
 

V12 V43 V25 V13 V14 V35 V45 V23                       (1) 
 
En realitat, es tracta d’un cas de permutacions on apareixen 8 objectes combinats en 
diferent ordre. Si es considera que cada vàlvula només s’acciona una vegada: 
 

Permutacions = 8! 
 
O sigui 8 factorial = 40.320 combinacions diferents que permeten obrir totes les 8 vàlvules, 
on (1) és un exemple puntual. 
  
Modes d’execució i elements associats a “sense vessament” 
 

Element: (b1) Tanc intermig controlat 
Modes d’execució: 

Omplir i buidar T2 (V12 V25) 
 
Això implica un cas particular de seqüència com V12 V12 V25 (S’obre V12, s’omple el 
tanc, es tanca V12, s’obre V25 i es buida el tanc) 
 
 
Ó 
 

Fer circular l’aigua a través de T2 (V25 V12 
O sigui: primer s’obre V25, després V12 i si convé es torna a tancar V12 

Etcètera 
 
 
 

Element: (b2) Dos tancs intermitjos controlats 
Modes d’execució: 
Omplir i buidar T2 
Omplir i buidar T3 

Omplir T2, buidar T2, Omplir T3, Buidar T3 
Etcètera 

 
Element: (b3) Tres tancs intermitjos controlats 

Modes d’execució: 
Omplir/Buidar T2 o T3 o T4 

Omplir T2, Omplir T4, Buidar T2 i Omplir T3, Buidar T3, Buidar T4 i Omplir T3 
Obrir vàlvules inferiors V25 V35 V45 i Omplir T2 , T3 o T4 

Etcètera 
 
Òbviament la casuística de casos creix enormement i es fa difícil explicitar tots els casos. 
També es pot establir un tercer lligam entre els modes d’execució i la consigna de temps 
mínim i sense vessament, però això no és més que unir les cèl·lules de coneixement 
individuals que s’han creat.   
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3.3.4. Cadenes d’elements  
 
El dissenyador planteja la supervisió del micro-món com una activitat on s’interelacionen 
els conceptes de situació, planificació d’estratègies i modes d’execució, tal com es veu a la 
Figura 3.1. Per una solució particular aportada per una persona, a cada iteració es crea una 
nova situació, la persona planifica i pren una decisió, i això es materialitza en accions 
organitzades constituint després de diverses iteracions un mode concret d’execució sobre la 
planta. La traça d’execució pot ser tractada com a traça de comportament ja que sense 
conèixer el model mental de la persona, el dissenyador identifica aquesta amb una 
seqüència d’elements en funció de la conducta observada.  
 
El conjunt d’elements tractats en la subsecció anterior es poden etiquetar com a patrons de 
conducta. En el context d’aquest treball, el patró de conducta és un estat estable dins la 
situació dinàmica plantejada en la supervisió del micro-món. Els patrons associats al 
micro-món de 5 tancs són: 
 
- Patró 0: No hi ha cap camí obert i no es controla cap tanc 
- Patró 1: Camí individual obert tanc controlat 
- Patró 2: Camí individual obert i govern de dos tancs no interconnectats entre si 
- Patró 3: Camí individual obert i govern de tres tancs no interconnectats entre si 
- Patró 4: Camí intermig obert i govern de dos tancs interconnectats 
- Patró 5: Camí intermig obert i govern de tancs intermitjos (T2-T3, i T4-T3)  
- Patró 6: Tots els camins oberts i govern de tota la planta  
 
El conjunt de patrons establert és de 7. Les diverses combinacions entre patrons donen lloc 
a tot el conjunt de possibles estratègies, que a diferència dels modes d’execució, es tracten 
de forma simplificada. Així, el problema s’estableix en com justificar el canvi entre 7 
possibles patrons de conducta. Sense utilitzar les dades experimentals, el dissenyador pot 
aportar alguns criteris que serveixin de pautes genèriques. Això és així ja que el disseny del 
micro-món ja comporta una sèrie de  
 
 
 
 

 

Patró 0: No hi ha cap camí 
obert i no es controla cap 

tanc 
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Patró 1: Camí individual 
obert i tanc controlat 
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Patró 3: Camí individual 
obert i govern de tres 

tancs no interconnectats 
entre si 
Patró 2: Camí individual 
obert i govern de dos 

tancs no interconnectats 
entre si 
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Patró 4: Camí intermig
obert i govern de dos 
tancs interconnectats 
Patró 5 Camí intermig 
obert i govern de dos 

tancs intermitjos T2-T3 i 
T3-T4 
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Patró 6: Tots els camins 
oberts i govern de tota la 

planta 

 
 

Figura 3.8 Representació de la situació dinàmica en la interfície del micro-món amb el 
corresponent patró de conducta 

 
 
restriccions. A continuació es presenten una sèrie de raonaments encaminats a trobar 
aquestes pautes que caldrà validar amb l’experimentació per tal de comprovar que una 
traça de comportament obtinguda del micro-món identifica amb claredat la conducta 
observada de la persona. 
 
Consideració 1: El patró de conducta “Patró 0” apareix sempre a l’inici de la cadena de 
patrons 
 
Argumentació: La situació dinàmica inicial amb T1 ple, la resta de tancs buits, i les 
vàlvules inactives, condiciona que aquest patró P0 sigui el primer patró observat de la 
cadena. Un cop s’inicia l’assaig, la persona podria utilitzar aquest patró per aturar l’assaig 
en qualsevol instant i reflexionar sobre la millor solució.  
 
Consideració 2: La forma com ha estat dissenyat el micro-món implica que el primer patró 
que es pot observar després del Patró 0 no pot ser el Patró 6 
 
Argumentació: La persona només pot fer una sola acció cada vegada, això impossibilita 
per exemple que la persona pugui obrir dues vàlvules alhora. La persona pot obrir dues 
vàlvules si fa dues accions consecutives. Inicialment el nombre de camins oberts és zero, - 
Patró 0-,  de manera que la persona necessita: 
 
1. Un mínim de dues accions per obrir un camí (Ex: V25 V12; camí 125) 
2. Un mínim de 4 accions per obrir dos camins alhora en una sola acció(Ex: V25, V35, 

V23 i V12; camins 125 i 1235)  
 
Si les primeres accions són disperses no es garantitza una bon govern de la planta ni un 
bon seguiment de la consigna. Si les dues primeres accions obren un camí, llavors s’ha 
identificat el Patró 1. Si les tres primeres accions impliquen que el nombre de camins és 
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zero, i la quarta acció indica que el nombre de camins és 2, llavors s’ha identificat el Patró 
4. La persona no pot obrir tres camins o més, sense prèviament haver passat pels estadis 
anteriors. Llavors, no es pot observar inicialment el Patró 6 sense haver observat abans el 
Patró 4, el Patró 5 ó el Patró 1. 
 
Consideració 3: El darrer patró desitjat de la cadena és el Patró 6  
 
Argumentació: El dissenyador fixa la quantitat de litres presents en la simulació, de manera 
que un cop superada la possible situació de perill de vessament en els tancs intermitjos i 
quan el primer tanc ja es troba pràcticament buit, es pot obrir el màxim nombre de camins 
per tal de minimitzar la durada de la prova. La persona pot aprendre del micro-món aquest 
fet després de repetir l’assaig diverses vegades. L’aprenentatge és diferent per cada 
persona, però aquells que segueixen la consigna, mostren una tendència a obrir el nombre 
màxim de camins possibles. Per algunes dades experimentals observades, el nombre de 
camins oberts al final de la prova ha estat de 4 o de 5 camins, depenent de la persona. 
 
La Figura 3.8 presenta una associació de patró de conducta amb la situació dinàmica en el 
micro-món. No estan representades totes les variants. Així, per exemple, pel patró P1 es 
tenen tres possibles variants: camí 125 obert , o bé camí 135 obert o bé camí 145 obert. 
Òbviament aquesta representació gràfica de la situació dinàmica es mou en el domini de 
les manipulacions directes, mentre que la representació en forma de patrons es mou en el 
domini de la planificació, sota el concepte de categoria proposat pels investigadors Vicente 
i Rasmussen (Vicente 1999). 
 
Aquestes consideracions permeten interpretar la interacció de la persona amb el micro-món 
com una cadena particular de patrons de conducta. Tot i fer la transformació del domini de 
manipulacions sobre les vàlvules al domini de la planificació amb els patrons Pi, existeixen 
diverses possibilitats. Per exemple, una persona pot decidir fer la supervisió del micro-mon 
utilitzant únicament el patró P1, de manera que pot obrir i tancar vàlvules convenientment 
fent passar tota l’aigua per 1 sol tanc intermig. Una segona possibilitat es que a mida que 
domini el micro-món pot anar obrint camins. De fet, si es vol fer un seguiment de la 
consigna cal prosperar i utilitzar diversos patrons. La idea de representar els patrons en la 
forma P0, P1, P2 ,..P6 està indicant una ordenació seqüencial. Seria factible, per exemple, 
realitzar la supervisió passant del Patró P0, al patró P1, i finalment  al patró P2. Cada una 
d’aquestes combinacions de patrons emprada per la persona es una estratègia i cal distingir 
aquelles combinacions de patrons que s’apropen al seguiment de la consigna proposada.  
 
En l’ordenació P0, P1, ..., fins a P6 s’està considerant la bondat del mètode, en el sentit de 
que només es consideren situacions perfectament controlables. La Taula 2.1 (c.f. 2.3. 
Domini temporal) recorda que en la interacció hi ha la convivència amb estats estables e 
inestables. En concret: en quin moment es important tancar una vàlvula? En el moment en 
que hi ha un estat inestable amb risc de vessament caldrà tancar alguna vàlvula superior. 
Aquesta situació quedarà representada com un retrocés en l’evolució entre patrons. Es 
probable, llavors, trobar experimentalment que en l’evolució seqüencial entre patrons es 
fan passes enrera. 
 
Des del punt de vista conceptual, la supervisió es pot interpretar com una cadena de 
patrons de conducta: entenent que els patrons de conducta s’associen a estats (estables, 
inestables) (v. Figura 3.9). Tanmateix,  els canvis entre patrons es consideren com a 
transicions (manipulacions concretes sobre les vàlvules). 
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Patró P0 

Patró P1 

Patró P2 
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Input 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 Pas entre estats de coneixement a través de diversos patron
poden estar formades per cadenes de patrons diferents, però també és vi

patró es repeteixi en forma de llaç sobre sí mateix 
 
De tot el conjunt de possibles encadenaments entre patrons de cond
compte les següents pautes de comportament teòriques, seleccion
coherents en l’explicació del pas d’un patró al següent,  i perquè mos
acurat de la consigna: 
 

Pauta A: Patró 0 - Patró 1 - Patró 2 - Patró 3 - Patró 4 - Pa
 
La Pauta A indica que primer s’obren els camins independents dels tres
es governen els tancs de forma independent, a continuació dos tancs es 
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interrelacionada, finalment s’obren tots els camins. Aquí cal fer notar que la presència del 
patró P4 esdevé quan es tenen obertes les vàlvules  
 

V12, V25 
V13, V35 
V14, V45 

I s’ha obert V23 o bé s’ha obert V43 
 

Pauta B: Patró 0 - Patró 1 - Patró  2 - Patró 4 - Patró  3 - Patró 6 
 
La Pauta B mostra com s’obren dos camins independents, es governen dos tancs de forma 
independent, a continuació els tancs es governen de forma interrelacionada, després s’obre 
un tercer camí independent i finalment s’obren tots els camins. 
 

Pauta C: Patró 0 - Patró 1 - Patró 4 - Patró 2 - Patró 3 - Patró 6 
 
La Pauta C mostra com després d’obrir un camí, s’opta per governar dos tancs 
interconnectats entre si, posteriorment s’acaben obrint els camins individuals i s’acaba 
obrint tots els camins. 
 

Pauta D: Patró 0 - Patró 1 - Patró 4 - Patró 5 - Patró 6 
 
La Pauta D mostra com després d’obrir un camí, s’opta per governar dos tancs 
interconnectats entre si; a continuació es repeteix el procediment però per l’altre associació 
de tancs interconnectats, es passa pel patró P5 i finalment s’arriba a P6.  
 
Aquestes quatre pautes no pretenen indicar que la persona només seguirà aquest nombre de 
patrons en la seva conducta organitzada. Es desconeix el nombre de patrons que una 
persona pot arribar a fer servir, i l’ordenació tampoc es pot saber a priori. Una altre 
circumstància pot fer que el patró 6 aparegui, per exemple, durant l’assaig, i que després es 
perdi davant el tancament d’una vàlvula i torni a aparèixer a la fi de l’assaig.   
 
3.3.5. De la traça d’execució a la traça de comportament  
 
La traça d’execució està associada a la seqüència d’accions fetes sobre les vàlvules , 
mentre que la traça de comportament està associada a la cadena de patrons de conducta.  
 
Un aspecte rellevant a considerar és la representació física d’aquest conceptes. La primera 
aproximació es considerar una seqüència lineal com per exemple: 
 
Un Exemple concret: 
Seqüència d’accions: 

V45 
V14 
V35 
V43 
V25 
V12 
V23 
V13 
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Patrons 
Patró 1  
Patró 4  
Patró 2  
Patró 3  
Patró 6  

 
Pauta C: de 1 a 4 a 2 a 3 a 6 
Patrons seguits per la persona: de 1 a 4 a 2 a 3 a 6 
 
Comentaris: La persona completa una cadena de patrons trobada de forma experimental 
que s’ajusta a la pauta C dissenyada teòricament. L’assaig està fet sense vessament amb 
una durada de 21.6 segons. 
 
Una segona representació de la traça d’execució es la presentada per l’investigador Moray 
(any 1986 i citat a Howie i Vicente 1998), en l’intent de definir mesures de rendiment 
sobre micro-mons. Bàsicament es tracta de representar les possibles vàlvules a accionar en 
forma circular tancada. Els accionaments sobre les vàlvules es representen en la forma de 
fletxes. De manera que, mitjançant  un segon exemple, la seqüència lineal d’accions 
 
 

V35 V13 V14 V45 V25 V14 V12 V14 V23 V43 
 
s’il·lustra amb el Graf d’acció-transició de Moray (v. Figura 3.10). Aquest graf permet per 
inspecció visual directa, destacar localment els accionaments mes repetitius sobre algunes 
vàlvules. 
 
Amb la transformació de traça d’execució a traça de comportament, la proposta es 
representar els estats (patrons) en forma de nodes, i les transicions (manipulacions directes 
sobre les vàlvules) en forma d’arcs continus. De manera que, seguint l’exemple, la 
representació gràfica de la cadena de patrons es troba a la Figura 3.11. 
 
La Figura 3.11 mostra la cadena de patrons seguida per una persona en un assaig sobre el 
micro-món. La Figura 3.11 permet observar la coincidència entre la Pauta A definida 
teòricament amb la cadena de patrons extreta experimentalment. En el cas de la persona, es 
segueix una seqüència oberta d’estat i transicions, a excepció de la presència d’un bucle 
entre els patrons P1 i P2, davant una situació de risc de vessament on la persona ha evitat 
el vessament en un tanc intermig (en concret T4). 
 
 
3.4.Estudi de validació del micro-món 
 
Al juny de l’any 2000 es varen realitzar una sèrie de proves a estudiants d’enginyeria 
electrònica de la Universitat Politècnica de Vilanova i la Geltrú per tal de validar el micro-
món com a instrument de mesura. En aquesta primera tanda experimental l’objectiu 
principal consisteix en valorar les opinions que fan els estudiants després de l’ús del micro-
món. 
 
Les dades més rellevants observades són les següents, referides a un conjunt de 60 mostres 
(60 traces d’execució). 
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Un cop enregistrada la variable “nombre màxim de camins oberts per assaig” , s’observa 
amb la freqüència més alta el nombre 3 camins amb 17 ocasions, seguida de 2 camins amb 
15, 1 camí amb 14 ocasions i finalment 4 camins i 5 camins tots dos amb 6 ocasions. 
 
 

 
 
Figura 3.10 – Graf d’acció-transició de Moray fet per una persona sobre el micro-món de 5 
tancs. La persona comença accionant V35, després V13, V14, V45, V25, V14, V12, V14, 

V23 i V43 
 
 
 

 
 
Figura 3.11 Traça de comportament d’una persona en la supervisió del micro-món, com a 

complement a la traça d’execució mostrada a la Figura 3.10 
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Frequencia 
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F

 
 

Figura 3.12 Diagrama de barres on es mostra el nombre màxim de camins oberts en cada 
una de les 60 traces d’execució estudiades 

 
 
SEGUIMENT DE 

PAUTA 
NOMBRE DE 

CASOS 
CASOS AMB 
VESSAMENT 

CASOS SENSE 
VESSAMENT 

A 37 26 9 
B 4 3 1 
C 11 6 5 
D 8 6 2 

 
Taula 3.1 Recull del seguiment de pauta de comportament sobre 60 traces d’execució 
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Figura 3.13 Diagrama de barres on es mostra el seguiment de les pautes de comportament 

en cada una de les 60 traces estudiades 
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Del recull de dades experimentals destaca la traça de comportament de cada un dels 60 
casos estudiats. Atenent a les 4 pautes de comportament A, B, C, i D, les 60 traces queden 
englobades així: el 61.6% de casos segueixen la pauta A, el 6.6% segueixen la pauta B, el 
18.3% segueixen la pauta C, i finalment el 13.3% restant segueixen la pauta D. Aquest 
percentatges posen en evidència la diversitat de comportaments observables en el micro-
món de 5 tancs. El concepte “seguiment de la pauta” indica que algunes traces observades 
presenten una cadena de patrons que comença en P0 i acaba en P6, encara que d’altres 
presenten una cadena incompleta, per exemple P0 – P1—P2—P3. D’entre els 60 casos hi 
ha 5 cadenes senceres, mentre que la resta són fragments d’alguna de les pautes. Per 
exemple, els fragments de cadena de patrons que apareixen amb més freqüència són: 
 
• P0—P1 en 14 ocasions 
• P0—P1—P2—P3 en 12 ocasions 
• P0—P1—P2 en 11 ocasions 
 
La Taula 3.1 també mostra els casos de vessament. Respecte el total de 60 casos, s’han 
produït 19 casos de no vessament i 41 casos de vessament. D’entre aquest 41 casos, hi ha 8 
casos de situació altament inestable ja que estan vessant alhora dos tancs intermitjos. 
Respecte el vessament, els estudiants opinen que la velocitat de l’aigua en la pantalla és 
elevada i que tot i que intenten aplicar una estratègia concreta , no poden portar-la a terme 
amb eficàcia.  En alguns casos, fins i tot, la persona deixa oberta algunes vàlvules abans de 
prémer el botó d’inici de la simulació. 
 
Atenent a aquest factors s’han fet retocs en el micro-món de manera que els cabals s’han 
redüit per tal de “suavitzar” la percepció de velocitat d’aigua en la pantalla, i s’ha 
impossibilitat que la persona pugui deixar oberta qualsevol vàlvula abans de prémer el botó 
d’inici, ja que això perjudicava l’obtenció de la traça d’execució.  
 
 
3.5. Estudi del cas 
 
Aquest apartat mostra el seguiment de la supervisió d’una persona al llarg de 20 assaigs, 
dins el conjunt de sessions experimentals realitzades al juny de l’any 2001. 
 
Al llarg de la sessió experimental, es demana la repetició de la supervisió al llarg de 20 
assaigs sobre el micro-món. El temps d’execució varia per cada assaig tal com s’observa 
en la Figura 3.14. 
 
La Figura 3.14 posa en evidència la variabilitat en el temps d’execució emprat per realitzar 
la prova. El temps total per 20 assaigs ha estat de 408.3 segons, i el nombre d’episodis de 
vessament és 6 assaigs sobre 20. El primer assaig te un temps d’execució de 20.8 s., el 
darrer assaig mostra un temps d’execució de 19.5 s. El valor màxim es produeix en l’assaig 
4, A4, amb 24.9 s i el valor mínim es produeix en l’assaig 9,  A9,  amb 18.3 s.  
 
Com explicar les diferències temporals entre el valor màxim i el mínim? Per tal de resumir 
l’estudi es presenten els comentaris en forma de taula explicativa (veure Taula 3.2). 
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Figura 3.14 Temps d’execució vers 20 assaigs 
 
 

Assaig A4 A9 
Tex 24.9 s 18.3 s 
Ves SI (descontrolat) NO 

Seguiment Pauta Cap Pauta D 
Acció destacable V23 (no adequada) V13 (govern alarma) 

 
Taula 3.2 Extracció de dades 

 
 

A més de la diferència de temps d’execució s’observa que l’assaig A4 mostra vessament 
descontrolat, respecte A9 on no hi ha vessament. L’assaig A9 és el millor assaig des del 
punt de vista de seguiment de la consigna (sense vessament, i en el mínim temps possible) 
realitzat per aquesta persona. 
 
La seqüència d’accions de A4 és: 
 

V14 V13 V43 V23 V14 V23 V12 V23 V12 V12 V14 V35 V45 V25 
 
I aquí cal indicar que l’acció sobre la vàlvula V23 es del tot inapropiada ja que la persona 
obre i tanca la vàlvula V23 sense abans obrir V12 i deixar que el tanc T2 s’ompli. O sigui 
que opera sobre l’evacuació d’aigua en el tanc T2 mentre aquest està buit! Això es pot 
observar en la Figura 3.15, on s’il·lustra l’accionament sobre les vàlvules en les 6 primeres 
accions.  
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Figura 3.15 Accionament sobre v23, amb T2 buit, en l’assaig A4 

 
 
En canvi, en l’assaig A9, la persona actua sobre la vàlvula V13, en concret la tanca, per tal 
d’evitar que la situació inestable en el tanc T3 es converteixi en vessament.  
 
Respecte el seguiment de la pauta de comportament, en A4 no és segueix cap pauta de 
comportament de les establertes en el subapartat 3.3.4. Cadenes d’elements. Es segueix la 
cadena P0—P5—P6, veure Figura 3.16. Les múltiples manipulacions fetes sobre les 
vàlvules superiors només aconsegueixen retardar l’aparició del patró P5. Aquí s’ha de dir 
que el patró P5 apareix enlloc de l’habitual P1 ja que quan la persona obre la vàlvula V35 
queden oberts els camins 1235 i 1435, tal com il·lustra la Figura 3.8. 
 
L’assaig A9, en canvi segueix la pauta D. La presència de la realimentació del patró P6 
fins a P4 es deguda a que la persona tanca les vàlvules V13 i V14, evitant el vessament del 
tanc T3. Un cop superada aquesta situació inestable, la persona torna a obrir les vàlvules, 
de manera que de nou la traça de comportament avança de P4 a P6. 
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Figura 3.16 En la part superior, la traça de comportament en assaig A9. Tot i el llaç de 
realimentació de P6 cap a P5 i P4, la traça finalitza de nou en P6. En la part inferior la 

traça de comportament en assaig A4 
 
 
 
Respecte el nombre de camins, s’observa en la Figura 3.17 la diferència important entre 
augmentar ràpidament el nombre de camins a 5 - A9 -, respecte a mantenir una tendència 
evolutiva molt lenta - A4 - .  
 

 72



Capítol 3. Modelat del comportament 
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Figura 3.17 Evolució del nombre de camins 
 
En concret, per l’assaig A4, durant les 11 primeres accions, el nombre de camins obert és 
zero; la persona obre 2 camins després de 12 accions, i finalment aconsegueix arribar a 5 
camins oberts.. 
 
Les figures comentades i la Taula 3.2 posen en evidència les grans diferències entre els 
assaigs A4 i A9. Respecte el seguiment de la consigna, es evident que hi ha diferències 
observables entre els 2 assaigs: del vessament descontrolat i el temps d’execució alt de 
l’assaig A4, a la situació de no vessament i temps més baix de l’assaig A9. Però com donar 
una explicació causal en el domini de la planificació enlloc del domini de les 
manipulacions directes sobre les vàlvules? Mitjançant la metodologia d’obtenció de la 
traça de comportament presentada s’obté aquesta explicació.  
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Respecte el seguiment de la pauta, cal indicar que el fet de que la persona manipuli sense 
eficàcia les vàlvules superiors en A4, sense obrir camins complerts fins al final, fa, que des 
del punt de pautes definides en el subapartat 3.3.4. Cadenes d’elements, , no es segueixi 
clarament cap pauta. L’etiqueta llavors pel seguiment de pauta és CAP, entenent que les 
pautes definides mostraven una causalitat organitzada enfocada cap al seguiment de la 
consigna. A més, en A9, si que clarament es fa el seguiment de la pauta D, de manera que 
el seguiment de la pauta es acurat.  
 
Així, aquest breu anàlisi ha permès donar una explicació de diferències de temps 
d’execució i eficàcia en funció del comportament variable de la persona. Aquest 
enfocament ofereix un motiu causal – atípic i infreqüent -,  en la recerca amb micro-mons, 
on habitualment es treballa en el domini de les manipulacions front al domini  de la 
planificació.  
 
  
3.6. Estudi de seguiment a pautes de comportament 
 
En algunes ocasions la cadena de patrons que segueix una persona en la supervisió del 
micro-món es pot comparar amb les pautes de comportament A, B, C o D. I en cas de que 
la cadena feta per la persona no es correspon amb cap d’aquestes pautes fins i tot es pot fer 
servir l’etiqueta CAP denotant aquest fet.  
 
En l’estudi d’un grup de 6 persones realitzat al llarg del 2001 s’obtenen les següents 
evolucions (v. Figura 3.18 i Taula 3.3 ). Les gràfiques s’han d’entendre des del punt de 
vista de que quan es possible s’ha associat una pauta a un comportament observat en un 
assaig.  
 
 
 

Persona Pauta A Pauta B Pauta C Pauta D Cap Pauta 
A2 5/11 0/2 3/5 1/2 - 
E1 7/13 1/1 - 1/1 2/5 
B2 - - 2/3 11/13 2/4 
A1 1/1 - 4/5 3/12 2/2 
B1 0/1 3/3 2/4 1/6 5/6 
C2 2/6 1/2 1/2 ½ 4/8 

 
Taula 3.3 Taula que relaciona cada persona amb el seguiment d’alguna de les pautes A,. B, 

C, D o CAP d’elles, i a més l’èxit obtingut amb la utilització de les pautes 
 
 
La pauta més utilitzada per aquest grup de persones ha estat la pauta A amb 32 ocasions, 
seguida de la pauta D amb 30 ocasions, seguida de CAP en 25 ocasions, a continuació la 
pauta C amb 19 ocasions i finalment la pauta B amb 8 ocasions. De les 120 traces de 
comportament estudiades, 95 es poden associar al seguiment d’una pauta A, B, C o D, 
mentre que 25 no es poden associar a cap d’aquestes pautes. 
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Evolució de la pauta per E1: 
5- pauta A , 4-pauta B, 3-pauta C, 2-pauta D, 1 cap pauta
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Evolució de la pauta per B2: 
5- pauta A , 4-pauta B, 3-pauta C, 2-pauta D, 1 cap pauta
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Evolució de la pauta per A1: 
5- pauta A , 4-pauta B, 3-pauta C, 2-pauta D, 1 cap pauta
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Evolució de la pauta per B1: 
5- pauta A , 4-pauta B, 3-pauta C, 2-pauta D, 1 cap pauta

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Assaig

Pa
ut

a

 
 

 
 

Evolució de la pauta per C2: 
5- pauta A , 4-pauta B, 3-pauta C, 2-pauta D, 1 cap pauta
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Figura 3.18 Evolució en el seguiment de pautes de comportament en la supervisió humana 

amb 20 assaigs 
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Malgrat associar una traça de comportament a una pauta cal veure quin ha estat l’èxit en 
l’assaig (vessament o no). Així per exemple la persona: 
 

• A2 presenta un èxit global en 9 ocasions respecte els 20 assaigs, destacant la pauta 
més exitosa la pauta C amb 3/5 o sigui en un 60 % d’ocasions en que s’ha fet 
servir.  

• E1 presenta un èxit global en 11 ocasions, destacant el 100% en la utilització de les 
pautes B i D, i destacant l’èxit en la utilització de la pauta A amb un 7/13 o sigui el 
53.84%.  

• B2 presenta un èxit global de 15 ocasions en les que destaca el seguiment de la 
pauta D amb un 11/13 es a dir amb un percentatge d’èxit del 84.86% 

• A1 presenta un èxit global de 10 ocasions en les que destaca el 4/5 80% d’èxit en 
la utilització de la pauta C, i destaca negativament la utlització no exitosa de la 
pauta D amb un 3/12 25%. 

• B1 presenta un èxit global de 11 ocasions en les que destaca el 100% en la 
utilització exitosa de la pauta B, i destaca negativament la utilització no exitosa de 
la pauta D amb un 1/6 16.6% 

• C2 presenta un èxit global amb 11 ocasions en les que el seguiment de la pauta B, 
C, D o CAP empaten amb un percentatge d’èxit del 50% 

 
Aquest comentaris sobre l’èxit són parcials ja que en realitat cal considerar d’entre tot el 
subconjunt d’assaigs sense vessament aquell que s’ha fet en el mínim temps possible, - tal 
com indica la consigna -. 
 
 
3.7.Estudi de rendiment 
 
La recerca amb micro-món comporta establir mesures de rendiment de les persones davant 
les proves a realitzar. Diversos investigadors han proposat una bateria de  mesures 
complementàries per afrontar el problema de la mesura del rendiment, (Moray, et. al. 
1986), (Moray i Rotenberg 1989), (Sanderson et. al. 1989), (Pawlak i Vicente 1996), tots 
ells citats a (Howie i Vicente 1998). 
 
Aquestes propostes pateixen d’una dificultat d’interpretació objectiva, i d’un gran cost de 
temps per l’anàlisi. A l’any 1986, Moray proposa dos mètodes: el graf d’acció-transició (v. 
Figura 3.10), i l’històric temporal. En aquest mètodes les diferencies entre persones només 
s‘identifiquen de forma informal per inspecció visual de seqüències d’accions. Així, per 
exemple, Moray demostra que per una persona catalogada de novell respecte les proves, el 
nombre de transicions és ampli i dispers; mentre que per una persona catalogada d’experta 
ja que porta mesos de proves, el nombre de transicions és menor i es repeteix de forma 
periòdica sobre alguns components. A l’any 1989, Sanderson proposa la tècnica d’espai 
d’estat, que ve a ser una interpretació qualitativa de les accions fetes per la persona. Així, 
l’estat actual del sistema es comparat amb l’estat-objectiu, i el mínim nombre d’accions 
que són necessàries per abastar l’estat-objectiu són determinades d’una manera qualitativa.  
 
Com a complement als estudis anteriors, els investigadores es plantegen la pregunta: és 
possible trobar mesures quantitatives del rendiment? A l’any 1998, Howie i Vicente 
proposen algunes mesures en aquesta direcció. Aquest autors mostren un suport 
experimental continuat, - estudi longitudinal de 6 mesos d’una persona vers el micro-món 
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DURESS – la qual cosa permet la confrontació de resultats entre subjectes novells i experts 
(Howie i Vicente 1998).  
 
En el micro-món DURESS els investigadors Howie i Vicente apliquen mesures extretes de 
la representació en l’espai d’estat. Al tractar-se d’un sistema multivariable MIMO d’ordre 
2, i aplicant-se les tècniques clàssiques de l’automàtica, es disposa de dues variables 
(nivell, temperatura) i de les referències (nivell de referència, temperatura de referència ). 
Les variables es representen en un sistema d’eixos cartesians. A l’eix X es representa la 
variable nivell, i a l’eix Y es representa la variable temperatura. Una normalització de les 
variables permet situar en el centre del pla XY l’estat objectiu, valors de referència de 
nivell i de temperatura.  
 
De manera que l’execució queda reflectida ja que per cada prova realitzada es te un punt en 
aquest diagrama. Amb diverses proves es confecciona un núvol de punts, i si la persona 
millora en les seves actuacions caldrà observar com els punts s’acosten al centre del 
diagrama. Howie i Vicente postulen que el camí més directe per arribar a l’objectiu és la 
diagonal, de manera que la distància euclidea entre el punt i el target dóna una mesura de 
rendiment. No només això, sinó que per cada punt que es desenvolupa de forma 
seqüencial, aquesta distància va minvant en cas de bon rendiment (Shaw et. al. 1992 citat a 
Howie i Vicente 1998). Finalment les mesures presentades es complementen amb la 
representació de la distància vers el temps; gràficament es poden diferenciar les aptituds de 
les persones respecte un referent: la gràfica amb àrea mínima és la que s’apropa millor a 
l’objectiu.  
 
Aquesta problemàtica roman oberta, ja que, per exemple, la mesura de rendiment 
proposada per Howie i Vicente és vàlida per un micro-món orientat al punt de vista de 
l’automàtica clàssica i en el cas particular de sistema MIMO d’ordre 2. De forma global,  
cada micro-món dissenyat ha d’aportar mesures de rendiment. Respecte al micro-món de 5 
tancs (cf. Capítol 2) es plantegen a continuació dues possibles aproximacions al problema. 
 
3.7.1. Estudi preliminar 
 
Mesura 1 
La idea de la representació bidimensional de les variables pot aplicar-se al micro-món 
hidràulic de 5 tancs amb la consigna de temps mínim i sense vessament (TV). Així per les 
proves efectuades l’any 2000 es fa la següent partició en intervals: 
 
- Vessament: [SI, NO] 
- Temps execució: [tbaix, talt] 
 
Aquesta partició qualitativa permet generar un diagrama bidimensional del tipus: 
 

   
SI 9 27 

NO 8 16 
 Tbaix Talt 

 
 
 

temps 

vessament 

Figura 3.19 – Representació bidimensional de rendiment i consigna  
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La representació bidimensional mostra una partició dels 60 casos en  cuatre subgrups: 
 

1. [ tbaix SI ]: 9 casos 
2. [ tbaix  NO ]: 8 casos 
3. [ talt  SI ]: 27 casos 
4. [ talt  NO]: 16 casos 

 
El cas [tbaix SI ] mostra que en el seguiment de la consigna , algunes persones donen més 
importància a la ràpida execució que no pas a una execució acurada. 
 
El cas [ talt NO ] mostra com en el seguiment de la consigna, alguns persones donen més 
importància a una execució acurada sense vessament que a l’estona que triguen en fer la 
realització.  
 
Els altres dos subgrups són casos extrems. El cas [ tbaix NO ] mostra persones que 
presenten un bon seguiment de la consigna. Mentre que el cas [ talt SI ] mostra justament 
tot el contrari.   
 
Així en aquesta representació qualitativa bidimensional s’està relacionant rendiment amb 
el seguiment de la consigna. Un problema associat amb aquesta representació és el llindar 
que separa les dues classes de temps. Experimentalment , - i de forma aproximada -, s’ha 
fet l’associació : 
 
- tbaix: interval entre [0 20] segons 
- talt: interval entre [20 40] segons 
 
entenent que el dissenyador ha provat diverses execucions i 20 segons és un valor raonable 
com a llindar que separa les ràpides execucions de les execucions lentes2.   
 
Un segon problema és com interpretar els casos [ talt NO ], i [ tbaix  SI ] ja que de forma 
estricte el seguiment de la consigna no és tant eficient. Si s’observa el cas [ talt  NO], les 
persones actuen de forma acurada i la durada de les seves proves potser podria minvar si es 
repetissin moltes més vegades. I en el cas [ tbaix  SI ], a vegades el vessament és molt poca 
quantitat de litres, el que fa pensar en que les persones han volgut arriscar-se en la seva 
actuació, i que realment, el seu grau de autoconfiança en resoldre el problema desconegut 
que tenien al davant és força alt. 
 
Tot això indica que cal buscar explicacions acurades al rendiment observat. Es a dir, 
establir una mesura de rendiment és interessant per intentar una certa ordenació de 
resultats, però abans de això cal buscar les causes que motiven el rendiment observat.  
 
Mesura 2 
La segona mesura proposada està basada en la idea d’establir diferències entre persones en 
l’activitat proposada. Un altre cop, el seguiment de la consigna serveix com a referent. A 
                                                           
2  En aquest punt hi ha un problema nou respecte al micro-món DURESS proposat per Vicente. Allí, en el 
domini de l’automàtica, la representació bidimensional permet situar com a valor mig del segment al valor de 
referència de la variable (nivell de referència, temperatura de referència). En el micro-món de 5 tancs, no es 
tracta tant de regular una variable com de resoldre un problema; des del punt de vista físic el temps no és una 
variable sinó un paràmetre. En aquest context es demana el mínim temps possible, i aquest valor es desconeix 
ja que cada persona pot tenir un llindar subjectiu propi. També és difícil concretar el llindar que separa el 
temps en dues classes. 
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tal efecte, i a partir de les proves de l’any 2001, es disposa de diverses persones – 6 en total 
- que realitzen 20 assaigs consecutius sobre el micro-món. De forma seqüencial es fan les 
passes: 
 
1. Selecció dels assaigs sense vessament 
2. De la subllista anterior es tria l’assaig que presenta un menor temps d’execució (Tex) 
3. Es mira també l’ordre d’aparició (de 1 a 20) d’aquest millor assaig 
 
Això permet obtenir la Taula 3.4: 
 
 

Ranking Min Tex (s) Nº ordre assaig 
1 15.8 18 
2 17.0 17 
3 18.1 15 
4 18.3 6 
5 18.3 9 
6 19.2 17 

 
Taula 3.4 - Relació entre el millor assaig en temps i l’ordre d’aparició (de 1 a 20 assaigs)  

 
Si només s’observa el mínim temps d’execució portat a terme en un assaig sense 
vessament, hi ha una persona que triga 15.8 segons, i per tant ocupa la posició 1 en un 
possible ranking classificatori. Cal observar però, que aquest millor assaig s’ha aconseguit 
en la posició 18 d’entre els 20 possibles. Aquí s’ha d’indicar que cada persona pot tenir un 
ritme d’aprenentatge diferent, i es per això que la prova es repeteix per a tothom 20 
vegades, de manera que un mal rendiment en un assaig és pot corregir en els següents 
assaigs; la taula només recull el millor assaig que ha fet cada persona.  
 
Dins la taula, el millor rendiment queda nítidament diferenciat del darrer rendiment en que 
el mínim temps d’execució és de 19.2 segons. Però aquesta ordenació: permet parlar de 
rendiment bo i rendiment dolent? No es pot discutir que la persona_1 es mereix la 
qualificació de bon rendiment però cal anar amb compte en mal interpretar el resultat de la 
persona_6; aquest potser ha donat més rellevància a la part de la consigna que es refereix a 
evitar el vessament per davant de la minimització del temps. Fer la prova sense vessament 
no és un mal rendiment, i a més, potser les persones 1 i 6 actuen de manera diferent, 
arribant tots dos per separats a evitar el vessament.  
 
De nou es posa en evidència, tal com s’explicava en la mesura 1, el fet de que cal buscar 
les causes que motiven el rendiment observat. 
 
3.7.2. Estudi experimental  
 
En aquest subapartat es presenta un estudi experimental amb la pretensió d’abordar l’inici 
del problema de mesura de rendiment en la supervisió del micro-món de 5 tancs. A tal 
efecte es considera un grup de persones triades a l’atzar d’entre un col·lectiu d’estudiants 
universitaris d’enginyeria. La sessió experimental consta de la repetició de 20 vegades de 
la prova sobre el micro-món de 5 tancs i amb la consigna de mínim temps i sense 
vessament.  
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La Taula 3.5 mostra algunes dades experimentals recollides. D’esquerra a dreta es descriu 
el fitxer de dades, el valor màxim del llindar subjectiu, la pauta de comportament, el 
nombre de camins en la darrera acció, el nombre d’episodis de vessament al llarg dels 20 
assaigs, i el temps total d’execució. 
 
 

Fitxer Tex(s) Llindar Pauta Nº C Nº V Ttotal 
A2 15.8 0.94 C 4 11 403.6 
E1 17.0 0.6 A 5 9 400.4 
B1 18.1 0.9 Cap 4 10 406.5 
C2 18.3 0.6 Cap 3 11 451.2 
B23 18.3 0.9 D 5 6 408.3 
A1 19.2 0.85 D 5 12 405.2 

 
Taula 3.5 Informació quantitativa sobre el grup experimental 

 
Dins el camp FITXER apareix de forma xifrada el nom del fitxer que conté les dades. El 
camp TEX mostra el temps d’execució del millor assaig - respecte els 20 assaigs realitzats 
-,  per la persona en la situació de no vessament. Les informacions incloses en LLINDAR, 
PAUTA i Nº C també es refereixen exclusivament a aquest millor assaig. El camp 
LLINDAR mostra el valor màxim del llindar subjectiu mig; per exemple per A2 pren el 
valor de 0.94, sense especificar com és la tendència del llindar. El camp PAUTA mostra el 
seguiment de la pauta de comportament; així per B21 es te el seguiment de la pauta D, 
mentre que per C2 no es segueix inicialment cap de les pauta A, B, C o D. El camp NºC 
mostra el valor final aconseguit de camins oberts, sense especificar al tendència. Finalment 
els camps Nº V i Ttotal tornen a fer referència genèrica als 20 assaigs. NºV és el nombre 
d’episodis de vessament respecte els 20 assaigs. Mentre que Ttotal és la suma del temps 
d’execució al llarg dels 20 assaigs.  
 
La manipulació quantitativa d’aquestes dades és de difícil comprensió. Així per exemple, 
s’han ordenat els fitxers en sentit ascendent del temps d’execució, però es fa difícil la 
comparació entre els casos. Per tal de facilitar l’anàlisi es una transformació qualitativa 
tenint en compte els dos ítems més rellevants:  
 
 
• Seguiment de la consigna: [BO MIG DOLENT] 
• Seguiment de la pauta: [BO MIG DOLENT]  
 
El criteri en aquesta transformació qualitativa ha estat: 
 
• Seguiment de la consigna: [BO MIG DOLENT] 

BO: interval temporal [15 18) i sense vessament 
MIG: interval temporal [18 21) i sense vessament 
DOLENT: interval [21 ...) i amb vessament 
 

• Seguiment de la pauta: [BO MIG DOLENT]  

                                                           
3  La Taula s’ha generat fent un estudi de cada persona. Un estudi més exhaustiu del seguiment concret de la 
persona B2, per exemple, es el que s’ha desenvolupat en c.f. 3.5. Estudi del cas 
 

 81



Capítol 3. Modelat del comportament 

BO: seguiment complet de pauta (A, B, C, o D) 
MIG: seguiment sense concloure de la pauta 
DOLENT: cap seguiment 

 
 
Així, la Taula 3.5 es converteix en la Taula 3.6 
 
 

Fitxer Seg. Consigna Seg. Pauta 
A2 BO BO 
E1 BO BO 
B1 MIG DOLENT 
C2 MIG  DOLENT 
B2 MIG BO 
A1 MIG BO 

 
Taula 3.6 Informació qualitativa sobre el grup experimental 

 
 
Després de transformar les dades  quantitatives a qualitatives l’ordenació ascendent del 
temps d’execució es substitueix pel següent criteri d’ordenació basat en els factors:  
 
• F1: seguiment de consigna 
• F2: seguiment de pauta 
 
Es considera imprescindible el seguiment de la consigna F1 per davant dels altres factor 
F2. F2 posa en evidència una conducta organitzada. 
  
En segon lloc cal assignar pesos a cada un d’aquest factors, per exemple de forma 
normalitzada p1>p2 de manera que la combinació de factors i pesos permet escriure una 
llei qualitativa per la mesura de rendiment. 
 

R  =  p1F1 + p2F2  
 

Aquesta llei qualitativa s’ha aplicat sobre el subgrup de 6 estudiants d’enginyeria tècnica - 
micro-món de 5 tancs i 20 assaigs -. El resultat és l’ordenació de rendiments. A  partir de la 
Taula 3.6 per arribar a la Taula 3.7. 
 

Fitxer Seg. Consigna Seg. Pauta 
A2 BO BO 
E1 BO BO 
B2 MIG BO 
A1 MIG  BO 
B1 MIG DOLENT 
C2 MIG DOLENT 

 
Taula 3.7 Informació qualitativa reordenada mitjançant la llei de rendiment R 
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El motiu d’aquesta escala és el fet de que es considera que una valoració del rendiment de 
la supervisió del micro-món ha d’incloure el seguiment de la consigna assignada a la 
persona en la seva activitat. En segon lloc es considera el seguiment de la pauta. Aquest 
segon lloc és clar ja que es vol posar en evidència la conducta organitzada i orientada a una 
finalitat.  
 
La Taula 3.6 mostra la valoració qualitativa pel millor assaig efectuat sense vessament 
d’entre els 20 possibles per cada persona. Tot i ser el millor assaig de cada persona, en 
temps d’execució i sense vessament, el tractament qualitatiu de la informació mostra 
diferències. Les diferències poden ser degudes a algun factor Fi per separat: per exemple la 
persona A2 mostra un seguiment de consigna BO respecte la persona C2 que mostra un 
seguiment de consigna MIG. En aquest cas A2 triga 15.8 segons en fer l’assaig en 
comparació amb C2 que triga 18.3 s. 
 
L’ordenació efectuada en la Taula 3.6 correspon a l’aplicació del criteri exposat per trobar 
la funció R. De manera que s’observen diferències de rendiment entre les persones E1 i  
B2 per exemple, no només per la influència d’un factor, sinó per la combinació de factors 
en la llei R. Si els ítems qualitatius s’expressen numèricament BO = 1, MIG = 0, DOLENT 
= -1 i els pesos s’assignen en la forma p1 = 0.6, p2 = 0.4, s’obté per cada persona una 
valoració numèrica que permet l’ordenació del rendiment de les persones (v. Taula 3.8). 
 

Persona Rendiment 
A2 1 
E1 1 
B2 0.4 
A1 0.4 
B1 -0.4 
C2 -0.4 

 
Taula 3.8 Assignació numèrica al rendiment R 
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Figura 3.20 Assignació numèrica al rendiment R  
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Traça de comportament de la persona A2 

 

 
Traça de comportament de la persona E1 

 
 

 

 
Traça de comportament de la persona B2 
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Traça de comportament de la persona A1 

 

 
 

Traça de comportament de la persona B1 
 

 
Traça de comportament de la persona C2 

 
 

Figura 3.21 Representació gràfica de la traça de comportament en el millor assaig 
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Des del punt de vista de la manipulació qualitativa de les dades: 
 

• A2 i E1 presenten el mateix rendiment front la parella formada per B2 i A1, i la 
resta B1 i C2.  

• Les persones A2 i E1 presenten el mateix índex de rendiment tot i que les pautes de 
comportament són diferents.  

• Les diferències de rendiment entre (A2, E1) respecte (B1,C2) s’expliquen 
clarament pel seguiment o no de la pauta de comportament. El fet de que (B1,C2) 
segueixin CAP no aporta una millora en el temps d’execució  

• Les diferències observades en rendiment entre (A2, E1) respecte (B2, A1) 
s’expliquen per diferències observades en l’organització de l’acció portada a terme. 
Tots quatre segueixen una conducta organitzada però (A2,E1) treuen més profit a 
l’execució sobre les vàlvules per tal de reduir el temps d’execució 

 
A nivell de detall comentar que la persona A2 segueix la pauta de comportament C; la 
cadena de patrons fa un llaç de P2—P3—P6 cap enrera ja que la persona està governant 
una situació inestable de risc de vessament en el tanc T3; la cadena de patrons finalitza en 
el patró P3 i el nombre final de camins oberts és de 4, tot i que anteriorment el màxim és 
de 5 camins.  
 
La traça de comportament de la persona E1 mostra el seguiment de la pauta de 
comportament A; el nombre final de camins oberts és 5; el llaç entre els patrons P1—P2 
correspon al bon govern de la situació inestable de risc de vessament en el tanc T2.  
 
Respecte a la persona B2, es produeix el seguiment de la pauta de comportament D. Es 
produeix un llaç que fa retrocedir la cadena des de P6 fins a P4 degut a la situació inestable 
de risc de vessament en el tanc T3. La cadena finalitza en el patró P6, un cop superada 
aquesta situació amb el nombre final de camins oberts igual a 5. Cal destacar que durant la 
situació inestable, la persona tanca i obre la vàlvula V14 tot i que el tanc T4 no corre cap 
risc de vessament. 
 
La persona A1 segueix la pauta de comportament D; la cadena de patrons finalitza en el 
patró P6 i el nombre final de camins oberts és igual a 5.  Cal destacar que no hi ha cap 
situació de risc que denoti un vessament imminent, de manera que els llacos cap enrera 
entre P6—P5—P4 i el llaç en si mateix en P4 (2 cops) indiquen la reiteració d’accions 
sobre les vàlvules V12, V13, sense cap efecte beneficiós sobre l’eficàcia. 
 
En el cas de la persona B1, no es segueix cap de les pautes de comportament A, B, C o D. 
LA cadena finalitza en el patró P3; el nombre final de camins oberts és 4. Cal indicar que 
no hi ha cap situació de risc que denoti un vessament imminent. D’altre banda, s’ha 
detectat que la persona obre i tanca la vàlvula V23 sense omplir el tanc T2 mitjançant 
l’obertura de la vàlvula V12. 
 
Finalment, per la persona C2, la cadena de patrons P0—P4—P2 no es correspon a cap de 
les pautes de comportament A, B, C o D. El nombre final de camins oberts és de 3. No hi 
ha cap situació de risc que denoti un vessament imminent.  No s’observa cap acció 
innecessària, i si s’observa una certa passivitat pel que fa a l’obertura de camins. 
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3.8. En resum 
 
En aquest capítol l’estudi de la supervisió ha estat centrat en l’aspecte de la conducta. Tal 
com s’indica en la introducció, és difícil treure a la llum els patrons de conducta fets servir 
per les persones en activitats relacionades amb la supervisió de processos, la conducció de 
vehicles o el control del tràfic aeri, per posar alguns exemples rellevants.     
 
El capítol proposa un mètode de transformació de la interfície gràfica del micro-món en 
direcció a un domini més abstracte. En essència es tracta de definir elements de conducta 
que permetin reelaborar la supervisió humana des del punt de vista de la planificació i no 
pas tant de la manipulació. 
 
Tant en el cas de la supervisió de processos industrials, el control de plantes nuclears, o la 
conducció de vehicles, és important el seguiment de la consigna, l’eficàcia i la detecció de 
comportaments que poden ocasionar un risc per persones i màquines. En aquest sentit, en 
aquest capítol s’ha definit una funció de rendiment qualitativa en la supervisió de 
processos que pren com a punt de partida el seguiment de la consigna. A la vista dels 
resultats obtinguts (c.f. 3.7.2 Estudi experimental) es tracta de comprendre part del 
mecanisme d’aprenentatge de les persones en situacions de presa de decisions sota pressió 
temporal. En aquest sentit és remarcable tant la comprensió de perquè es produeix una 
supervisió acurada, com la comprensió de perquè no s’aconsegueix una bona eficàcia.  
 
Tot i el gradent de comportament observat, el model proposat simplifica la variabilitat 
inherent a l’estudi de persones que es produeix en el domini temporal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 87



Capítol 3. Modelat del comportament 

 
 
 

 88


	Capítol 3- Modelat del comportament
	L’execució i la verificació tenen en compte un c
	
	
	
	
	Figura 3.2 Pas entre estats de coneixement a trav
	Figura 3.9 Pas entre estats de coneixement a trav
	Figura 3.10 – Graf d’acció-transició de Moray fe
	Taula 3.4 - Relació entre el millor assaig en te�






