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Tausta – NASA-TLX-indeksi
- NASA-TLX-indeksiä käytetään laajasti ihmisen kognitiivisen kuormituksen

mittaamiseen erilaisissa tehtävissä

- TLX-indeksin arvo on kuuden kuorimitusdimension painotettu summa 

- Kunkin dimension (di) arvo on väliltä 0-100: henkinen, fyysinen ja ajallinen 

vaatimustaso sekä suoritustaso, ponnistelu ja turhautuminen

- Kunkin painon (wi) arvo on väliltä 0-1 ja painojen summa on yksi

- Koehenkilö arvioi sekä dimensioiden arvot että painot

- Yksikäsitteisten dimensiopainojen arviointi haastavaa

- Intervallien käyttö painoarvoina helpottaa indeksin käyttöä

- Vrt. Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) -intervallipainotustekniikat



Tavoitteet
- Esitellä MCDA-intervallipainotustekniikoiden käyttäminen TLX-

indeksin yhteydessä

- Mahdollistaa epätäydellisen preferenssi-information käytön

dimensioiden tärkeysjärjestyksen kuvaamisessa

- Esim. dimensioille vain ordinaalinen tärekysjärjestys

- Esitellä intervallipainoihin perustuva intervalli-TLX-indeksi
- Intervelli-indeksien vertailu erilaisten dominanssikonseptien avulla

- Esitellä intervalli-TLX-indeksin lineaariseen optimointiin perustuva

laskenta

- Testata reaalimaailman datan avulla intervalli-TLX-indeksin

toimivuus
- Hävittäjälentäjät arvioineet painojen ja dimensioiden arvot erilaisissa

virtuaalisimulaattoreilla toteutetuissa ilmataistelutehtävissä



Rajaukset

- Intervallit vain TLX-dimensioiden painoille – ei

dimensioiden arvioille

- Laskentaan riittää lineearinen optimointi – ei tarvita

epälineerista optimointia
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Menetelmät

- Ilmavoimissa hävittäjälentäjien tuottama TLX-data 

(saatu aineisto)

- MATLAB

- Lineaarinen optimointi
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