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i.i. Presentació  
 
Aquesta treball de recerca és la culminació dels estudis de Tercer Cicle dins del programa 
de doctorat d’Informàtica Industrial - Tecnologies Avançades Producció, del Departament 
d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica e Informàtica Industrial de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. La vessant científica de la tesi presentada, forma part del conjunt 
de treballs que es porten a terme dins els organismes SAC, GREC i LEA-SICA: SAC, 
Sistemes Avançats de Control, línia de recerca del Departament dirigida per Dr. Joseba 
Quevedo; GREC, Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement, organisme dirigit pel 
Dr. Andreu Català, i el LEA-SICA, Laboratori Europeu Associat- Sistemes Avançats de 
Control, dirigit pel Director d’Investigació Joseph Aguilar, en la seva seu del LAAS, 
Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systemes, del CNRS a Toulouse.  
 
L’objecte d’estudi d’aquesta tesi és la recerca de pautes de comportament en la supervisió 
de processos. En aquesta investigació s’integren coneixements de diverses disciplines 
científiques. Inicialment, - i per sintetitzar -, es remarquen tres d’elles. En primer lloc 
l’automàtica, que engloba tota la teoria de control i l’aplicació al control de processos 
industrials (Ogata 1006), (Ollero 2001); en segon lloc l’enginyeria dels factors humans, 
encarregada de la relació entre les ciències cognitives i la interacció persona-màquina (Vila 
et. al 2001), (Sanders i McCornick 1993), i en tercer lloc la intel·ligència artificial i el 
sistemes d’ajut a la presa de decisions que intenten modelar i incloure l’expertesa de 
l’operari dins el control de processos (Aguilar 1998), (Ríos et. al. 2002).   
 
Des de la perspectiva de l’automàtica aplicada al control de processos industrials, la 
presència de la persona en el lloc de treball es concreta de dues formes: operari de planta 
que afronta a baix nivell tasques de control manual, o bé a alt nivell afrontant tasques de 
control supervisor, - supervisory control -,  deixant que sigui el regulador automàtic el que 
faci el control sobre la màquina mentre l’operari te cura de les possibles alarmes i 
malfuncionaments. L’automàtica ofereix diversos mecanismes per entendre el 
funcionament del procés: modelat del sistema físic, simulació, disseny del controlador. El 
control avançat ofereix tècniques per la detecció i tolerància a fallades del procés, 
diagnòstic, monitorització del procés, etcètera.  
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En aquest punt cal remarcar que la literatura en automàtica ofereix abundant informació en 
el modelat del procés i en mètodes de sintonia de la llei de control. En canvi, la presència 
de l’operari dins els mecanismes de control queda moltes vegades especificada de forma 
externa per l’actuació sobre mecanismes, (Balcells i Romeral 1997), sense aprofundir en la 
forma interna que permetria modelar el raonament i el comportament humà fets servir per 
prendre decisions. Així per exemple la sintonia d’un controlador PID feta per l’operari està 
basat en l’expertesa d’aquest i en l’ús de sistemes empírics de sintonia, i sovint queda 
reflectida com a valors numèrics dels paràmetres del controlador. Així, el que roman és 
una sèrie de valors numèrics, mentre que el conjunt de regles fetes servir en el procés 
d’aprenentatge per l’operari han quedat excloses del sistema.  
 
L’anàlisi de les activitats de l’operari cal buscar-la en un altre àmbit: l’enginyeria dels 
factors humans. Dins d’aquesta enginyeria destaquen l’ergonomia i l’ergonomia cognitiva. 
L’ergonomia tracta de l’adequació del lloc de treball a l’activitat de l’operari (Sanders i 
McCornick 1993). L’ergonomia cognitiva es centra en els processos mentals, com 
percepció, memòria, raonament i respostes motores, en tan afecten les interaccions entre 
humans i altres elements d’un sistema. A tall d’exemple, és en el disseny de sales de 
control de plantes nuclears on es tenen en compte aspectes d’ergonomia física (ex: 
adequació física dels elements) i ergonomia cognitiva (ex: models mentals) (Woods 1987), 
(Choi 2001).  
 
Tècniques per descriure els models mentals que fa servir l’operari en tasques de control 
associades al lloc de treball, porten a un ampli ventall de metodologies però no existeix 
avui dia un marc teòric ben delimitat ja que intervenen un gran nombre de factors com per 
exemple, per citar alguns: processament de la informació, la presa de decisió, limitació 
cognitiva en processos dinàmics complexes, estats pertorbadors com la fatiga o l’estrès, 
interacció entre l’ operari i el context en el que es desenvolupa la feina front a l’operari i el 
procés considerats com a conjunt aïllat, la cooperació persona-persona o la cooperació 
persona-màquina, la autoeficacia o expectatives sobre la pròpia capacitat i un llarg etcètera 
(Arnau 1996), (Hoc 2001), (Ríos et. al. 2002) , (Díaz 1997) i (Johnson-Laird 2000).   
     
La branca de la interacció entre persona i màquina, - Human-computer interaction-, 
engloba tasques referides al diàleg, al disseny de la interfície (Ritter i Young  2001), i a la 
col·laboració (Hoc 2001). Es de nou, una branca que inclou especialistes d’àrees molt 
diferents en funció de l’aplicació: domini industrial o utilització d’ordinador en el domini 
de la ofimàtica. Els especialistes en psicologia cognitiva centren l’interès en la persona, 
mentre que els dissenyadors de programaris centren l’interès en el disseny de l’aplicatiu, 
els tipus de menus i submenus que ha de fer servir l’usuari. 
 
D’altre banda, - i com a tercer element a apuntar en aquestes reflexions inicials -, es 
disposa de tècniques en intel·ligència artificial com les xarxes neuronals, el raonament 
qualitatiu, o el raonament aproximat que s’apliquen habitualment a problemes d’ordenació, 
agrupació, classificació, etcètera, per tal d’intentar modelar el raonament, el comportament 
i altres habilitats cognitives de l’operari en la tasca a realitzar, des d’un punt de vista 
complementari al de factors humans i a l’automàtica (Travé-Massuyès et. al. 1997), 
(Rodriguez 2001), (Suc i Bratko 1999).   
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i.ii. Resum de la tesi 
 
La recerca en psicologia utilitza 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 de comportament (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.  
   
La simulació computeritzada presentada en aquest treball incorpora la pressió temporal i la 
presa de decisió, per tal de constituir un sistema que sigui representatiu del control de 
processos industrials on l’operari es troba freqüentment en situacions de risc en el bon 
govern de la planta; situacions que requereixen una resposta immediata i acurada.  
 
Respecte l’activitat humana sobre el micro-món, en primer lloc no hi ha una única manera 
correcte de realitzar la supervisió. 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 el treball (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 força difícil identificar patrons o pautes 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. 
 
L’objectiu bàsic del treball que s’està portant a terme és la recerca de patrons de conducta 
que permetin la construcció d’una traça de comportament. En aquest treball, la supervisió 
s’interpreta com una cadena particular de patrons de conducta portada a terme per la 
persona. Conceptualitzar la supervisió en forma de patrons (estats estables) enlloc 
d’accions sobre els dispositius físics de control (transicions), permet un tractament de la 
planificació enlloc de les manipulacions.  
 
Interessa remarcar aquelles cadenes de patrons que signifiquen un bon seguiment de la 
consigna en l’activitat proposada. L’extracció de patrons i pautes de comportament - 
cadenes rellevants de patrons de conducta -,  enriqueix el coneixement que es te de la 
supervisió i permet afrontar el repte de l’estudi de la conducta humana i l’assessorament 
artificial en la presa de decisió. Una primera aproximació consisteix en encabir els patrons 
en una llibreria de controladors, generant-se una traça automàtica. Una segona aproximació 
consisteix en l’apropament de tècniques de raonament qualitatiu per afrontar la comparació 
del raonament entre persona i agent artificial en situacions d’alarma.    
 
El comportament de les persones a estudi i el model presentat permet, finalment, la creació 
d’indicadors per l’estudi del rendiment en supervisió de processos. Aquest enfocament 
destaca enfront a altres mètodes tradicionals que promouen l’estudi de rendiment en funció 
única de l’execució portada a terme per la persona.  
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i.iii. Organització del treball 
 
El treball està estructurat en forma de Capítols tal com s’indica a continuació.  
 
En el Capítol 1 es fa la introducció a les disciplines científiques que configuren el marc 
teòric necessari per seguir aquesta tesi i que conflueixen en els objectius concrets de la tesi.  
 
El Capítol 2 mostra el disseny del sistema persona-màquina, que inclou aspectes exclusius 
del procés, aspectes exclusius de la persona, i aspectes de la interacció entre persona i 
procés. El punt de vista adoptat en aquest capítol és genèric i es desglossa en diversos 
subnivells de complexitat fins arribar a un disseny particular de micro-món, adaptat per la 
simulació del control supervisor de processos.  
 
El Capítol 3 contempla la transformació del micro-món en dues vessants. En primer lloc, 
l’interfície gràfica es tradueix a elements de la teoria de grafs per tal de definir estats 
conceptuals associats als components físics i la consigna.  En segon lloc es fa una 
transformació del domini temporal al domini conceptual d’estats estables i transicions per 
donar cabuda a l’estudi de la traça de comportament de les persones que realitzen la 
supervisió del micro-món.  
 
El Capítol 4 enllaça el domini de la psicologia cognitiva i el raonament qualitatiu per la 
valoració de la percepció del risc, el vessament d’aigua en el micro-món, i el tractament de 
situacions d’alarma mitjançant l’estudi de casos. La generació de raonadors automàtics 
obre el camí a la comparació acció a acció entre persona i ent artificial per tal de contrastar 
el raonament en situacions d’alarma. 
 
El Capítol 5 és una aproximació al disseny de controladors automàtics que segueixin el 
cicle percepció-raonament-execució que s’observa en les persones quan han de fer front a 
la solució de problemes. S’obté, llavors, una traça de comportament automàtica que 
presenta algunes similituds amb els referents humans, presentant el benefici d’una reducció 
en el temps d’execució per fer la supervisió. 
 
El Capítol 6 mostra les conclusions i les possibles línies futures de treball.  
 
i.iv. Agraïments 
 
Menció especial a diversos col·lectius que han ajudat satisfactòriament en aquesta tesi.  
 
A Andreu Català per la possibilitat de treballar en aquesta temàtica i per la facilitat 
d’incorporació al grup GREC. Agrair  a tots els components del GREC - Grup de Recerca 
en Enginyeria del Coneixement - , i en especial a Francesc Prats i Mònica Sánchez la seva 
col·laboració.  
 
Gràcies a Joseph Aguilar i Louise Travé-Massuyès per la seva càlida rebuda els estius de 
1999 i any 2000 en el grup Automatique Simbolique del LAAS de Toulouse, que m’han 
permès investigar en profunditat sobre aquesta temàtica.  
 
Gràcies també a J. M Cellier i O. Carreras pel seu interès en aquest treball i la rebuda en el 
Laboratoire du Travail et Cognition de la Universitat Le Mirail de Toulouse; conjuntament 
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amb Catherine Thuriot del LAAS, que m’ha permès obtenir una aproximació cognitiva al 
problema.  
 
A Marta Díaz, del departament d’Organització d’Empreses de la UPC, per la quantitat 
d’hores invertides en la meva comprensió dels aspectes d’ergonomia cognitiva i per la 
facilitat per accedir a Congressos de l’àrea de la Psicologia Aplicada; conjuntament amb 
Inés Dalmau per les apreciacions sobre anàlisi de dades en Psicologia.  
 
Gràcies a Ignasi Serra, del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes de la 
UAB, per la seva ajuda en possibilitar aquest treball, i als seus integrants Ramon Vilanova 
pels comentaris de millora del micro-món, i a Miquel Àngel Piera pels comentaris oportuns 
en el disseny de micro-mons amb LabVIEW.   
 
Agrair a Cristobal Raya i Miquel Duerto la seva aportació tècnica mitjançant projectes fi 
de carrera en la implementació de micro-mons i controladors; i als estudiants d’enginyeria 
tècnica de la EUPVG per la seva participació en les sessions experimentals. 
 
Una part d’aquesta tesi es vostra; gràcies per tot. 
 
Agraïments especials 
 
Es fa difícil explicar a la família què he estat fent en aquest anys i què significa el treball 
de Tesi. En tot cas agrair a tots ells el suport i la paciència mostrades.  
 
Voldria dedicar aquesta tesi en primer lloc al meu pare Josep i a la meva mare Paulina com 
a mostra d’estimació. Als meus germans, Jaume, Josep i Ramon, així com a Conchi, 
Eulàlia, Dani i els petits David i Laia pel seu suport incondicional. Gràcies als amics de 
tota la vida, Joan, Jaume, Pilar, Ana, Pol i Albert.  
 
A Lourdes per recolzar en tot moment aquesta feina: abans d’iniciar-la, mentre 
evolucionava i en aquest moments. Gràcies per fer-ho possible: 
 
 

Your smile girl, brings the mornin’ light to my eyes 
Lifts away the blues when I rise 

I hope that you’re coming to stay 
I’m waitin’, waitin’ on a sunny day 

 
 Waitin’ on a sunny day, Bruce Springsteen, 2002 
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“En la neurología existe un conflicto entre los que creen que las lecciones más valiosas sobre el 
cerebro nos las dan los estudios estadísticos que incluyen un gran número de pacientes y los que 
creen que se puede obtener mucha información realizando los experimentos adecuados con los 
pacientes adecuados, aunque se trate de un solo paciente. En realidad, este debate es una tontería, 
ya que la solución es obvia: lo mejor es comenzar por experimentos en casos aislados y después 
confirmar los descubrimientos estudiando a más pacientes. A modo de analogía, imagene el lector 
que llevo un cerdo a su cuarto de estar y le digo que el cerdo puede hablar. Usted me dirá: <<De 
verdad? Que se vea.>> Yo agito mi varita mágica y el cerdo empieza a hablar. Lo más probable es 
que usted diga: <<Dios mio! Es asombroso!>> Es mucho menos probable que me diga <<Ah, pero 
éste es sólo un cerdo. Enséñeme unos cuantos más y entonces le creeré.>> Sin embargo, ésta es 
exactamente la actitud de muchas personas de mi campo.” 

V. S. Ramachandran 
Director del Centro del Cerebro y la Cognición 

(Centro de Procesamiento de la Información Humana, CHIP) 
Universidad de California 

 
 
 

“La Ingeniería del Conocimiento es la habilidad para obtener y manipular conocimiento humano 
con el fin de que pueda montarse en un modelo computacional que de alguna forma se comporte 
como un experto. “...”La automatización de la adquisición del conocimiento todavía no es 
satisfactoria, ni se tiene una representación general de las preferencias y creencias del decisor.” 

Sixto Ríos Insua et. al., 2002 
Fundamentos de los Sistemas de Ayuda a la Decisión 

Ed. Ra-Ma 
 
 

“Cognitive Work Analysis – The framework for Work Analysis. It is based on the concept of 
Behavior-Shaping constraints (Jens Rasmussen) and contains models of the Work Domain, Control 
tasks, Strategies, Social-Organizational factors , and Worker competencies in a single, integrated 
framework. 
Cognitivist approach – An approach to Work Analysis that starts with, and gives priority to, 
cognitive constraints. Information-Processing  Approach  is an example. Compare with Ecological 
Approach.” 

Kim J. Vicente 
Cognitive Work Anlysis 

Ed. LEA, 1999  
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