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Metodiker vid regelskrivning
Introduktion
Detta examensarbete är utfört på SAAB Aerospace AB och innebär en utredning och demonstra-
tion av metodiker för regelskrivning i den taktiska flygsimulatorn TACSI.

TACSI används för att simulera farkosters, främst flygplans, uppträdande i strid. Detta betteende
styrs av logiska regler uppdelade i tillstånd. TACSIs regler är uppdelade i förprogrammerade pre-
misser och slutsatser. Slutsatserna utgör själva besluten medans premisserna utgör villkor vilka
måste vara uppfyllda för att en slutsats skall verkställas. Att implementera en taktik i TACSI kan
ofta vara komplicerat, något som beror på att en simulering i TACSI är en mycket detaljerad si-
mulering av den verkliga världen och därmed påverkas av ett stort antal faktorer.

I detta examensarbete har jag undersökt metodiker för regelkonstruktion och försökt hitta fram
till en metodik för att strukturera upp arbetetsgången. Jag har även tittat en del på några befintliga
verktyg i TACSI, ADEC för regelövervakning och direktstyrning av simuleringen och TACSI-
batch för massimuleringar, för att demonstrera hur dessa verktyg skall kunna användas för att
skriva regler i TACSI. Arbetet har till stor del genomförts genom praktiska försök och diskussio-
ner tillsammans med TACSI-användare för att sammanställa idéer, kunskaper och åsikter om re-
gelkonstruktion i TACSI. Dessa tankar har sedan använts för att bygga ett förslag till metodik för
regelkonstruktion som presenteras i denna rapport. Metodiken har även sammanställts mer kort-
fattat i en lathund som, förutom en sammanfattning av resultatet, är tänkt att vara en introduktion
för nya användare av TACSI och som vill använda sig av metodiken.
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Metodiker vid regelskrivning
Kapitel 1 Inledning
Detta examensarbetet går ut på att utreda metodiker för skrivning av de regler som styr den tak-
tiska simulatorn TACSI samt möjligheten att använda de befintliga verktygen ADEC och TAC-
SI-batch vid regelskrivning. Tonvikten i arbetet ligger på att skaffa kunskap kring den
problematik som möter gamla och nya användare av TACSI vad gäller regelskrivning. Den kun-
skap och de idéer som inhämtas demonstreras genom att en metodik i regelkonstruktion skapas.

Arbetet är utfört under våren 2003 vid SAAB Aerospace i Linköping på avdelningen Future
Products, FL.

1.1 Rapportens upplägg

I kapitel 2 beskrivs TACSI och de övriga verktyg som används i arbetet. I detta kapitel förs även
ett resonemang om hur regelskrivning i TACSI går till idag samt vilka behov av förbättringar
som finns. I kapitel 3 specifieras närmare vad examensarbetet förväntas uppnå. I kapitel 4 be-
skrivs de metoder som använts för att lösa uppgiften. I kapitel 5 förs ett resonemang om vad un-
dersökningarna av ADEC och TACSI-batch kommit fram till rörande hur dessa verktyg kan
användas som hjälpmedel för regelkonstruktion i TACSI. Kapitel 5 kan ses som en bakgrund till
hur verktygen har använts i metodiken som presenteras i kaptiel 6. I kapitel 6 presenteras sedan
den metodik för regelkonstruktion som är det huvudsakliga resultatet av detta examensarbete, i
kapitlet beskrivs hur metodiken går till och lite om vad som ligger till grund för dess utformning.
En mer kortfattad beskrivning ges i lathunden Regelkonstruktion i bilaga A. I kaptiel 7 förs ett
resonemang och värdet av metodiken, här presenteras även en demonstrationstaktik där metodik-
en tillämpats. En sammanfattning av de resultat och slutsatser som kommit fram under arbetet
presenteras i kapitel 8. I kapitel 9 presenteras förslag på hur arbetet på metodiken kan fortsätta. I
kapitel 10 ges en kortfattad sammanfattning av hela arbetet.

1.2 Ordförklaring

TACSI TACtical Simulator. Taktisk flygsimulator utvecklad på SAAB
Aerospace.

ADEC Automated DECisions. Verktyg för att observera och styra en
simulering i TACSI, se kaptiler 2.6.

TACSI-Batch Massimuleringsverktyg för TACSI, se kapitel 2.5.

Regel Styr entiteters beteende i TACSI.

Taktik Uppsättning regler som styr en entitets beteende i TACSI.

Regelblock Del av taktik, se kaptiel 2.3.2.

Tillstånd Uppdelning av en taktik. Del av regel. se kaptiel 2.3.2.

Premiss Del av regel, se kaptiel 2.3.2.

Table 1: Ordförklaring
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Slutsats Del av regel, se kaptiel 2.3.2.

PMSIM Bemannad flygsimulator på SAAB.

BVR Beyond Visual Range. Används för att beteckna en stridstyp
eller vapen för denna stridstyp där striden förs på ett avstånd
där motståndaren ej är synlig för blotta ögat.

AMRAAM USA-tillverkad radarstyrd robot. Avfyras från flygplan mot
flygplan.

Flygbanefönster 3D-vy över en simulering i TACSI.

Regeleditor Editor för att skriva regler i TACSI, se kapitel 2.3.2.

UAV Obemannad flygfarkost.

Table 1: Ordförklaring
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Kapitel 2 Bakgrund
För att ge förståelse för vad detta examensarbete handlar om så ges i detta kapitel en genomgång
av simulatorn TACSI samt verktygen ADEC och TACSI-Batch. Här redovisas även en samman-
fattning av den teoretiska bakgrunden till kunskapsinhämtning för kunskapsbaserade system
samt det behov som ligger till grund för examensarbetet.

2.1 Beskrivning av TACSI

TACSI är en taktisk flygsimulator ursprungligen avsedd att simulera och utvärdera luftstridstak-
tik samt flygplan-, vapen- och radar-system. Systemet skapades ursprungligen som ett examens-
arbete på SAAB Scania AB 1987 och har sedan dess utvecklats och uppdaterats kontinuerligt.

TACSI innehåller bland annat verktyg för att definiera, kontrolla och övervaka taktiska simule-
rings scenarion samt verktyg för att definiera olika simuleringsmodeller såsom flygplan,
UAV:er, markfordon och vapensystem.

Simuleringarna styrs av taktikregler vilka baseras på premisser och slutsatser. Slutsaterna styr ett
visst beteende medans premisserna utgör villkor för att en viss slutsats skall aktiveras.

TACSI är en helt deterministisk simulator, det vill säga vissa specifika förutsättningar leder alltid
till ett visst resultat. Detta innebär att det kan vara nödvändigt att köra flera simuleringar med nå-
got olika förutsättningar för att kunna analysera resultatet.

2.1.1 Användare och användningsområde

TACSI används i dagsläget främst till två saker:

• Simulering och värdering av olika luftstridsscenarion. Syftet med dessa utvärderingar kan
t.ex. vara att avgöra om fördelar kan uppnås genom att införa nya system, såsom en ny robot
eller en ny radar eller att utföra konkurentanalyser för att ta reda på vilka fördelar och nack-
delar SAAB:s produkter har jämfört med andra system.

• I samarbete med andra mjukvaruprogam används TACSI för att generera omvärlden i be-
mannade simuleringar. Detta innebär att TACSI styr alla övriga farkoster i en bemannad si-
mulering förutom den som flygs av en mänsklig pilot. Dessa simuleringar kan både fungera
som träning för piloten och ge piloten möjlighet att värdera framtida system i flygplanet.

I båda dessa fall innebär användandet av simuleringar en avsevärd resursbesparing då nya system
och taktiker kan testas utan att människor och dyrbar utrustning riskerar att skadas.

Ytterligare ett användningsområde där TACSI kan tänkas spela en roll i framtiden är styrning av
UAV:er. Det kan tänkas att det uppstå stridsscenarion där UAV:er behöver kommunicera och
agera utan mänsklig inblandning. På samma sätt som TACSI idag kan kontrollera flygplan i en
simulering så skulle TACSI kunna styra verkliga UAV:er. I dagsläget så kan TACSI användas
för att analysera och värdera den taktiska effekten av att använda TACSI på detta sätt.

Ett annat användningsområde där TACSI kan tänkas komma till användning är som underlag för
en beslutsstödsmekanism. TACSIs regelsystem skulle i detta scenario användas för att rekom-
mendera beslut åt en pilot. I dagsläget kan TACSI, precis som i fallet med UAV:er, användas för
att värdera ett sådant system.
Bakgrund 3
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2.2 Beskrivning av en simulering

För att ge en bättre förståelse för hur en simulering genomförs i TACSI beskrivs här ett exempel
på hur en simulering kan gå till [1, 2].

Låt oss anta att det finns en ny missil på marknaden. För att värdera den taktiska nyttan med den-
na missil skapas ett scenario där den nya missilens prestanda kan jämföras med äldre modeller.

Efter att först ha infört en modell för den nya missilen i TACSI, vilket görs med hjälp av typedi-
torn, skapas ett testscenario. Detta scenario skapas i scenarioeditorn. I denna definierar använ-
daren bland annat antalet deltagande farkoster, vilka modeller som skall användas, vilken
beväpning de skall ha, vilka taktik-filer som skall användas samt om de tillhör blå eller röd sida.
Här definieras även scenariots geometri, d.v.s. var de olika farkosterna skall starta samt på vilken
höjd och med vilken fart.

Farkosternas beteende, taktik, definieras sedan i regeleditorn. Där definieras taktiken med hjälp
av ett antal premisser och slutstatser. Om alla premisser för en viss slutsats är uppfyllda utförs
slutsatsen. I regeleditorn organiseras reglerna i regelblock och tillstånd.

När sedan simuleringen körs så kan användaren övervaka körningen genom att betrakta det 3-
dimensionella flygbanefönstret och även genom att i realtid se en presentation över olika data för
farkoster och missiler i simuleringen. Det kan ofta hända att en simulering inte reflekterar det
önskade beteendet, i detta fall får användaren gå tillbaka och modifiera scenariot. Det är även
möjligt att köra simuleringen utan det grafiska användargränssnittet, i detta fall studeras resulta-
tet i efterhand (se 2.3.4).

Efter att simuleringen körts kan ytterligare analys genomföras via registrerade data. Vilka data
som skall registreras definieras innan simuleringen startar.

2.3 Beskrivning av de viktigaste delarna i TACSI

Då syftet med detta examensarbete är att utreda en metodik för regelskrivning i TACSI kommer
i detta avsnitt de delar av TACSI som är relevanta för detta arbete att beskrivas mer ingående. De
delar som beskrivs i detta avsnitt är scenarioeditorn där scenarion skapas, regeleditorn där regler
skrivs, upplägget på de regler som styr en TACSI-simulering samt de metoder som finns tillgäng-
liga för övervakning av simuleringar [1 - 4].

2.3.1 Scenarioeditorn

Scenarioeditorn är det verktyg i vilket scenariot definieras. Här definieras vilken typ av farkoster
som deltar i simuleringen, scenariots geometri (d.v.s. var olika farkoster placeras samt deras höjd
och fart), vilken beväpning dessa farkoster har samt vilken taktikfil som skall användas. I
Figur 2.1 nedan visas det fönster där ett deltagande flygplans värden definierats.
4 Bakgrund



Metodiker vid regelskrivning
Figur 2.1 Scenarioeditorn

2.3.2 Regeleditorn

I regeleditor definieras den taktik olika farkoster i simuleringen skall använda. Varje farkost i si-
muleringen skall ha en taktik som reglerar dess beteende. En och samma taktik kan användas för
mer än en farkost.

En taktik byggs upp av ett antal regler som styr farkostens beteende. Reglerna är i sin tur upp-
byggda av premisser och slutsatser. Premisserna tar formen av villkor som måste vara uppfyllda
för att en viss åtgärd (slutsats) skall genomföras.

För att underlätta användandet av regeleditorn så är gränssnittet uppdelat i tre nivåer, regler, re-
gelblock och tillstånd. Regelblocken och tillstånden är till för att organisera simuleringen, det är
dock reglerna som kontrollerar simuleringen. Tillstånden är även relevanta under simuleringen
då enbart de regler som finns i det aktuella tillståndet testas.

Grafiskt presenteras tillstånden i form av ett träd, exempler på dessa kan ses i Figur 2.3 .
Bakgrund 5
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Regler

En farkosts taktik i TACSI är uppbyggd av ett antal regler vilka i sin tur är uppbyggda av ett antal
premisser och slutsaster. Premisserna är villkor som måste vara uppfyllda för att ett beslut skall
fattas, slutsatserna utgör själva besluten. Varje premiss och slutsats innehåller ett antal parame-
trar som används för att justera premissens/slutsatsen funktion.

Ett exempel på en premiss är “Fired within x sec”. Denna premiss anses uppfylld om flygplanet
som har den i en regel har avlossat en robot inom x sekunder. X, d.v.s tiden i sektunde tills en
robot avfryras, är i det här fallet en parameter för premissen.

Premisserna och slutsatser är fördefinierade i listor och användaren väljer vilka premisser som
måste gälla för att en viss slutsats ska utföras. Om nya premisser eller slutsatser behövs måste
dessa införas i programkoden.

Figur 2.2 Premisser som förutsättning för slutsatsen Fire i taktikeditorn.

Regelblock

För att hjälpa användaren att organisera reglerna finns tio fördefinierade regleblock som rör olika
aspekter av en farkosts system. Dessa block är alltid de samma medan det är upp till användaren
att fylla dessa med regler. Dock kan bara ett antal förbestämda slutsatser användas för olika
block, t.ex. är den enda tillgängliga slutsatsen i blocket ‘Identification’ ‘Consider a/c hostile’.
6 Bakgrund



Metodiker vid regelskrivning
Figur 2.3 Regelblock i tillståndet ‘Attack’

Ett av de viktigare blocken är ‘Change State’, detta användas för att definiera under vilka pre-
misser aktuellt tillstånd skall bytas. I övrigt kommer rapporten inte att närmare gå in på vad de
olika blocken betyder då detta inte anses relevant för arbetet. Intresserad läsare hänvisas till
TACSIs användarhandledning.

Tillstånd

Tillstånden hjälper användaren att organisera taktiken på samma sätt som regelblocken. Dock är
användaren helt fri i hur tillstånden namnges och vilka regler som skall ingå. Ofta används till-
stånden för att dela upp ett beteende i lämpliga delar som ofta motsvarar olika faser i ett uppdrag.
Dessa kan t.ex. vara ‘attack’ och ‘escape’. I varje tillstånd finns alltid samtliga regelblock med,
dock är det inte nödvändigt att använda alla. Då simuleringen körs testas alla regler i det aktuella
tillståndet men inte i något annat tillstånd.

2.3.3 Övervakning av simulering

För att övervaka en simulering då den körs finns tre huvusakliga metoder. Den första är att be-
trakta det 3-dimensionella flygbanefönstret, se Figur 2.4 , där användaren har möjlighet att följa
allt som händer i realtid. Som komplement till detta finns även all information såsom fart, höjd,
belastning och liknande, tillgänglig i sifferform via övervakningsfönstrena A/C State och M/S
Bakgrund 7
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State. Användaren kan även få information om vilket i tillstånd en viss farkost befinner sig och
vilken regel som för närvarande exekveras via ADEC. För mer information om ADEC se 2.4.

Figur 2.4 Krig i flygbanefönstret

2.3.4 Analys av data

Det finns två möjligheter att spara data om simuleringen för senare studier. Den första är en logg-
fil där vissa viktiga händelser alltid sparas och den andra är att använda TACSIs registrerings-
funktion för att spara valda data.

Logg-filen

Efter varje simulering skapas en logg-fil. Denna innehåller en summering av utfallet av scenariot
samt en lista med systemhändelser. Summering av utfallet inkluderar antalet nedskjutna flygplan
av olika typer och antalet använda missiler. Summeringen visar också vilken sida de nedskjutna
flygplanen tillhör. Systemhändelser är antingen taktikbeslut eller “dödsorsaker”. Ett taktikbeslut
kan t.ex. vara en avfyrning av en robot medan dödsorsaken är. Logg-filen har formatet av en van-
lig textfil.
8 Bakgrund
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Registrering av data

TACSI erbjuder även möjlighet att registrera data om simuleringen för senare analys. För att re-
gistrering skall kunna genomföras måste användaren slå på denna funktion. Den data som regist-
reras utgörs av tillståndsparametrar, t.ex. höjd och fart för ett flygplan eller en robot. Efter
simuleringen kan användaren analysera data via TACSI:s Evaluation Editor. I detta verktyg kan
användaren skapa relationer mellan olika parametrar som skall visas i relation till varandra. Efter
att ett antal relationer definierats, generas utdata i form av ren text där användaren kan se vilka
värden de olika parametrarna har i relation till varandra. Användaren kan t.ex. se vilken fart ett
flygplan hade vid en viss position.

Registrering av data kan även genomföras då simuleringen körs utan Tacsis grafiska gränssnitt.
I detta fall sparas de relationer som önskas i en relationsfil vilken ges, tillsammans med namnet
på den textfil där resultatet lagras, som argument då simuleringen startas.

2.4 ADEC

En viktig del i detta examensarbete är att titta på hur ADEC kan användas som hjälpmedel för
regelkonstruktion. ADEC är en del i gränssnittet för TACSI men anses så viktig för detta exa-
mensarbete att det får beskrivs mer noggrant i ett eget avsnitt [1, 6].

ADEC är ett system som ingår i TACSI och skapades som ett examensarbete 2002 av Joakim
Lord [1]. ADEC ger TACSI-användaren information om vilka beslut som fattas under en simu-
lering samt ger även denne möjlighet att direkt i ADECs gränssnitt ändra de beslut som fattas.

ADEC står för Automatic DECision support. Tanken är att en pilot skall kunna få rekommenda-
tioner från ett datorsystem om vad som i ett visst läge är den mest lämpliga åtgärden. T.ex. kan
det tänkas att vid en robotvarning får piloten rekommendationen “Dyk 60 grader” från systemet.
ADEC är framtaget för att utvärdera denna idé med hjälp av TACSI där TACSI:s regler används
för att bestämma vilken rekommendation som skall ges vid ett visst tillfälle.

Övriga möjliga användningsområden är:

• Överridning
ADEC ger TACSI-användaren möjlighet att gå in och ändra beslut i en simulering och på
detta sätt direkt påverka simuleringen.

• Larm
Vid t.ex. simulering av en UAV så kan ADEC användas som larmfunktion vid t.ex. robot-
varning. Operatören styr UAV:n men får larm om något oväntat inträffar och kan därmed
direkt aktivera regeln för undanmanöver.

• Automation
En UAV styrs med hjälp av regelsystemet i TACSI medan användaren kan gå in och ändra
ett beslut vilket verkar fel eller helt enkel klicka på ‘OK’-knappen för varje beslut.

2.4.1 ADECs gränssnitt.

För att bättre förstå hur ADEC fungerar beskrivs här kort ADECs gränssnitt. Visuellt är gräns-
snittet i ADEC närmast identiskt med gränssnittet i regeleditorn med tillstånd, regler och block.
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Figur 2.5 ADECs gränssnitt. Röda rutor (synd ej på bilden) omger rekomenderade regler.

Tillstånd

Tillståndsträdet i ADEC är identiskt med tillståndsträdet i regeleditorn. De två främsta skillna-
derna är dels att aktuellt respektive rekomenderat tillstånd omges av en svart respektive en röd
rektangel och dels att det är möjligt att manuellt byta tillstånd. Tillståndsbyte går till så att använ-
daren klickar på det tillstånd han önskar byta till.

Om inget tillstånd valts manuellt körs det tillstånd reglerna valt. Då ett tillstånd valts manuellt
körs detta tillstånd tills användaren väljer ett nytt tillstånd eller tills det manuella valet tas bort
genom att användaren åter klickar på det.

Block

För närvarande finns enbart regelblocken för målval, styrning och avfyring implementerade.
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Regler

För att visa reglerna kan användaren expandera ett tillstånd genom att klicka på en ruta vid ett
tillstånd, detta fungerar på samma sätt i regeleditorn. I det expanderade tillståndet visas de im-
plementerade regelblocken samt de regler dessa innehåller. Precis som för tillstånden visas re-
komenderade/aktuella regler genom att de omges av en röd respektive svart rektangel. För att
manuellt välja en regel klickar användaren, precis som vad gäller tillstånden, på den regel som
önskas väljas. Denna regel fortsätter vara aktuell tills det att användaren väljer en ny eller åtger-
ger kontrollen till systemet genom att klicka på samma regel. Påpekas bör att då ett tillstånd är
manuellt valt måste även regeln väljas manuellt.

2.5 TACSI-batch

I detta avsnitt beskrivs verktyget TACSI-batch. TACSI-batch är ett av de två verktyg som kom-
mer att undersökas för att se om det kan vara till nytta för regelkonstruktion i TACSI [7].

Programmet TACSI-batch har utvecklats för att möjliggöra massimulering i TACSI. Program-
met är utvecklat av Per Stål på SAAB Aerospace.

TACSI-batch är fristående från TACSIs-gränssnitt och interagerar med TACSI genom att modi-
fiera scenario och regel-filerna och därefter starta TACSI-simuleringar utan TACSIs gränssnitt
(se 2.1.1).

Programmet ger möjlighet att köra ett stort antal simuleringar där olika parametrar i scenario,
modell och taktik-filer varieras. Exempel på sådana paramterar kan vara startlägen och skjutav-
stånd. Resultatet från körningen hämtas från TACSIs log-fil och de registrerade parametrarna (se
2.3.3). Variablerna varieras så att en simulering körs för varje permutation av variabel-värden.

2.5.1 Detaljbeskrivning

I detta avsnitt beskrivs programmets gränssnitt och funktion i större detalj.

Funktion

Programmet läser in en scenariofil och de taktik och modellfiler som tillhör denna. Samtliga filer
genomsöks efter “tags”, vilket i detta fall innebär att ett parametervärde ersatts av ett variabel-
namn på formen $<variablenamn>$. Dessa variabler listas sedan i programmets GUI. Då pro-
grammet körs ersätts värdena med variabelvärden som användaren angett för varje variabelnamn
och det hela sparas i temporära taktikfiler. TACSI-batch anropar sedan TACSI och startar en si-
mulering utan TACSIs grafiska gränssnitt. Förutom de temporära scenariofilerna anges även ett
namn på en log-fil samt ett registrerings-fil som argument till TACSI. I dessa filer återfinns sedan
datan från simuleringen. Då en simulering körts färdigt startas ett skript vilket skapats av använ-
daren. Detta skript tar registerfilen och log-filen som argument och används för att sortera datan
från simuleringen för senare analys.

Gränssnitt

Nedan visas en illustration av TACSI-batchs gränssnitt.
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Figur 2.6 TACSI-batch varierar skjutavstånd.

Gränssnittet består av ett huvudfönster. I detta fönster kan användaren i en rullgardinsmeny välja
ett tidigare scenario. Då användaren valt scenario visas variablerna i en tabell. I denna tabell visas
variablernas namn samt namnet på den fil där de finns. Till höger i tabellen kan användaren fylla
i de värden variablerna skall innehålla. Detta kan vara på formen av enskilda värden eller på for-
men av ett intervall kombinerat med en steglängd. Över tabellen visas hur många simuleringar
som kommer att köras med det aktuella valet av värden. Användare måste också ange hur länge
scenariot skall köras samt sökvägar till en log-fil, en registrerings-fil samt en skript-fil. Skript-
filen behöver dock inte nödvändigtvis finnas med.

2.6 Regelkonstruktion

I detta avsnitt redgörs för de problem som uppstår vid regelkonstruktion och vilka behov detta
medför. Först görs en kort presentation av ett antal metoder för kunskapsöverföring från expert
till regler som används för andra system. Tanken är att visa på vilka typer av metoder för kun-
skapsinhämtande som finns. Därefter diskuteras hur regler skapas idag och problemen med detta.
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Slutligen diskuteras behovet av förbättringar som ligger till grund för detta arbete. Avsnittet
grundar sig på litteratur rörande kunskapsinhämtning [5], intervjuer med analytiker på SAAB
samt egna erfarenheter av TACSI.

2.6.1 TACSI - ett kunskapsbaserat system

TACSIs regelsystem kan beskrivas som ett kunskapsbaserat system där expertkunskaper över-
sätts till ett beteende i ett datorsystem. Processen att inhämta kunskap från experter för använ-
dande i ett kunskapsbaserat system kallas kunskapsinhämtande eller ‘Knowledge aquisition’.
Detta är i princip vad regelkonstruktion i TACSI handlar om. Kunskapsinhämntning är den mest
komplicerade delen vid utveckling av kunskapsbaserade system men också den viktigaste. Kun-
skapsinhämntning kallas ofta för “flaskhalsen vid konstruktion av kunskapsbaserade system”. En
av de viktigare orsakerna till detta är svårigheten att ta den ofta abstrakta kunskap som förmedlas
av experter och översätta den till tydliga regler som kan läsas av en dator.

I litteraturen finns många skilda åsikter vilket det bästa sättet för kunskapsinhämntning är. Det
finns ett antal huvudgrupper av metoder som oftast används. Dessa är studier av skrivna källor,
intervjuer och observationstekniker.

Skrivna källor

Skrivna källor, d.v.s. manualer, instruktionerböcker och liknande, är inom kunskapsinhämtning
ofta ett viktigt medel. Oftast används detta mest för att ge en allmän bild av kunskapsområdet då
den kunskap som behövs för att skapa ett expertsystem oftast inte till fullo låter sig representeras
på detta sätt. Detta är även fallet vad gäller taktiker i TACSI, manualer kan ge god bakgrundsin-
formation om teoretisk taktik eller systemprestanda men det är svårt att omvandla denna infor-
mation till en riktigt bra taktik.

Observationstekniker

Ett bra sätt att se det sätt på vilket en expert löser problem är att observera experten då han fak-
tiskt löser problem. I faller med TACSI kan det t.ex. tänkas att scenariokonstruktören observerar
en pilot medan han flyger en bemannad simulator. Några viktiga nackdelar med observationstek-
niker är att fallet som studeras kanske inte är representativt för alla fall som studeras. Experten
utelämnar saker som tycks självklara för honom och lösningarna på problemen inte kommer i
form av lätt-tolkade regler utan måste tolkas av scenariokonstruktören.

Intervjuer

En intervju kan definieras som en interaktion mellan två parter i syfte att överföra information
från den ene till den andre. Intervjuer är den i särklass vanligaste formen av kunskapsinhämnt-
ning. Intervjuer ger systemkonstruktören möjlighet att få fram information direkt från experten
och har den fördelen över både observationstekniker och skrivna källor att både systemkonstruk-
tören och experten kan övertyga sig om att det verkligen framgått vad som ligger bakom ett visst
beslut.

Det finns dock ett antal nackdelar. En viktig nackdel är att det kan ta lång tid att genomföra in-
tervjun och därigenom kosta mycket pengar. Andra nackdelar är att det kan finnas skillnader mel-
lan hur experten beskriver sina lösningar på problem och hur han faktiskt löser dessa problem i
verkligheten samt att det uppstår missförstånd då experten och intervjuaren inte “talar samma
språk”.
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Det är överhuvudtaget problematiskt att beskriva den praktiska implementationen av lösningen
på ett problem, både för experten som skall förklara hur det går tillför systemkonstruktören och
för intervjuaren som ska översätta det hela i praktiska regler.

Det finns två typer av intervjuer, ostrukturerade och strukturerade. Ostrukturerade intervjuer be-
står av en fritt flytande dialog. Dessa har fördelen att de är en naturlig form av kommunikation
vilken är bekväm både för expert och systemkonstruktör. De riskerar dock att driva iväg från äm-
net och ta onödig tid i anspråk. De ostrukturerade intervjuerna användas oftast för att etablera
övergripande ramar för kunskapsområdet och anses passa bäst i den inledande fasen av kun-
skapsinhämntning.

Strukturerade intervjuer är mer uppstyrda och bör vara välplanerade för att hålla expertens svar
inom det bestämda området. Intervjuaren bör ställa frågor om begränsade mål till experten som
i sin tur bör uppmanas att försöka vara koncis i sina svar, allt för att underlätta överförandet av
kunskapen till specifika regler. Efter att intervjun genomförts bör intervjuaren berätta för exper-
ten om sina slutsatser för att bekräfta att de är riktiga.

En mycket nyttig metod är att på ett tidigt stadium introducera mjukvara i systemet. På detta sätt
får konstruktören tidigt information ifall den implementation som valts avviker från den infor-
mation experten förmedlat. Demonstration av hur expertens information implementerats hjälper
också experten och konstruktören att förstå varandra under den vidare intervjuprocessen.

2.6.2 Regelkonstruktion i dagsläget

Då regler skapas i TACSI idag görs detta utan någon egentlig strukturerad metod. Oftast skapas
nya taktiker genom att gamla modifieras eller genom att en användare provar sig fram genom att
testa olika parametrar och studera på resultatet i en manuell simulering.

Detta sätt att skapa regler är ofta problematiskt. TACSI är en mycket komplicerad simulering
med ett stort antal påverkande faktorer. Det är mycket svårt att överblicka exakt vilka konsekven-
ser en viss taktik kommer att ha fullt ut och dessutom mycket svårt att förutsäga vad en mindre
förändring i en taktik kommer att medföra. Att skapa taktiker är också tidsödande då det tar re-
lativt lång tid från det att en förändring genomförs i TACSI tills det att vi ser resultatet i en ma-
nuell simulering, i synnerhet om manövern i fråga sker sent i simuleringen.

Som nämndes ovan används ofta metoden att studera gamla taktiker och använda dessa som bas.
Att använda gamla taktiker kan medföra problem då användaren inte riktigt har kontroll över vad
den gamla taktiken förväntades utföra, vilka system den användes för att simulera och vilka de-
signkompromisser som användes för att möta just de specifika problem som konfronterades då
den skapades. Detta kan medföra oväntade resultat som är svåra att hitta orsaken till.

Dessa problem är ofta överkomliga för erfarna användare. Dessa har ofta ett antal taktiker de själ-
va skrivit att starta från samt stor erfarenhet i att skriva taktiker för TACSI. Problemet kan dock
vara större för mindre erfarna användare, en grupp som ökar i storlek då man försöker sprida
TACSI till fler användare.

Genom att TACSI har ett antal fördefinierade regler och slutsatser så underlättar detta för de som
saknar teknisk bakgrund att sätta sig in i TACSIs regelsystem. Användare av TACSI har också
ofta en god förkunskap vad det gäller luftstridstaktik, konstruktören och experten blir samma per-
son. Det kommer dock alltid lägen då konstruktören har behov av att inhämta ytterligare kun-
skap, i synnerhet då det gäller användare av TACSI som saknar luftstridsbakgrund. I detta läge
fås en ytterligare svårighet, jämfört med många andra system, då kunskapen måste uttryckas i det
begränsade antalet förprogrammerade premisser och slutsatser istället för i ett flexibelt program-
meringsspråk.
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Problematiskt kan det även bli då TACSI används på ett sätt som innebär att händelserna i simu-
leringen inte är givna på förhand. Detta kan t.ex. röra sig om att TACSI används för att styra om-
världen i en bemannad simulering eller att TACSI tillsammans med ADEC används som
beslutsstödshjälmedel för att styra en UAV. TACSIs komplicerade struktur i kombination med
den miljö, och framförallt det motstånd, användaren använder för att utveckla sin taktik gör att
en taktik som är mycket bra i ett fall kan visa sig innehålla svåra brister för ett annat fall.

2.6.3 Behov

För att strukturera upp regelskapandet och försöka bringa lite ordning i kaos behövs en mer struk-
turerad metod. Metoden bör konstrueras så att den hjälper nya användare att komma in i regel-
skapandet men bör även kunna vara till hjälp för mer erfarna användare. En ny metod bör sträva
efter att göra regelkonstruktionensarbetet lättare att förstå och överblicka. Det är också en fördel
om metoden underlättar för användandet av externa experter i regelskapandet.

Det finns också ett intresse av att undersöka möjligheterna till att utnyttja verktygen ADEC och
TACSI-batch som hjälpmedel vid regelkonstruktion. Idén är att metoden för regelkonstruktion
kan involvera dessa och användas för att demonstrera hur dessa verktyg kan komma till nytta.
T.ex. kan det tänkas att massimuleringar kan möjliggöra för användaren att testa långt fler olika
fall eller hitta den bästa formuleringen av en taktik. Det kan också tänkas att användandet av nya
grafiska hjälpmedel såsom ADEC kan ge användaren nya insikter om hur en taktik bör fungera.
ADECs möjlighet till direkt styrning bör också kunna förkorta tiden från idé till faktisk manöver
i simuleringen.

Att skapa en bra metod är ett komplicerat arbete och kommer inte att bli slutfört och framförallt
inte tillräckligt värderat under detta examensarbete. Förhoppningsvis kommer resultatet dock att
utgöra en användbar startpunkt för vidare utveckling av metodiker för regelskrivning i TACSI.
Arbetet är tänkt att resultera i en genomtänkt metodik som baserar sig på de problem och tankar
som finns hos dagens användare av TACSI och som kommer att utgöra grunden för nya metoder.
Metoden kommer också att utgöra en grund för nya användare som skall lära sig skriva regler i
TACSI.
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Kapitel 3 Uppgift
I detta kapitel definieras uppgiften i examensarbetet.

Syftet med detta examensarbete är att utreda metoder för att stödja regelkonstruktion. Detta syfte
solidifieras i fyra sammanlänkade deluppgifter.

• Undersökning av metodiker för regelkonstruktion.

• Undersökning av möjligheterna att använda befintliga verktyg (TACSI-batch och ADEC)
som hjälpmedel vid regelkonstruktion.

• Skapande av metodik för regelskrivning.

• Demonstration av metodik.

3.1 Undersöka metodiker för regelkonstruktion i TACSI

Denna del innebär att skaffa information om och erfarenhet runt regelkonstruktion i TACSI. Det-
ta genomför till stor del genom samtal med experter på SAAB men även genom att själv försöka
skapa scenarier och på detta sätta skaffa erfarenhet runt problematiken. Denna del utgör en viktig
grund för genomförandet av senare delar och kommer inte att få någon utförlig presentation i
denna rapport. Denna del tas doch med som ett separat syfte med arbetet då själva diskussionen
som förs under arbetets gång förväntas leda till nya insikter.

3.2 Undersöka möjligheterna att använda befintliga verktyg

Denna del innebär att undersöka möjligheten att utnyttja befintliga verktyg som hjälpmedel vid
regelkonstruktion samt hur detta kan tänkas gå till. Tanken är verktygen ADEC och TACSI-
batch skall kunna utgöra ett hjälpmedel för de som konstruerar regler i TACSI. Praktiska expe-
riment skall genomföras för att försöka hitta metoder för hur detta kan gå till.

3.2.1 TACSI-batch

Det ena av de verktyg som skall undersökas är TACSI-batch. Tyngpunkten ligger på att dels un-
dersöka möjligheten att optimera parametrar genom att prova ett stort antal parametrar och där-
igenom hitta fram till en bättre taktik, dels genom att genomföra robusthetstestning av taktiker
genom att variera motståndarens beteende och på detta sätt hitta svagheter i en given taktik.

3.2.2 ADEC

Det andra verktyget som skall undersökas är ADEC. Tanken är att de möjligheter ADECs använ-
dargränssnitt och de möjligheter ADEC ger för att direkt styra en simulering ska kunna vara ett
stöd då taktiker konstrueras.

ADEC skall undersökas för att se om det går att använda som hjälpmedel för konstruktören i den-
nes arbete med att skriva taktiker. T.ex. kan det tänkas att ADEC blir ett hjälpmedel för konstruk-
tören då denne felsöker sin taktik, genom att det direkt går att se vilken regel som aktiveras i ett
visst läge, eller genom att låta konstruktören lära känna sitt scenario genom att kunna gå in och
direkt styra ett flygplan under simulering.

ADEC kommer också att utnyttjas som ett hjälpmedel för att genomföra kunskapsinhämntning
med hjälp av externa experter. Tanken är att ADEC skall hjälpa oss genom att utgöra koppling
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mellan regler som, visas i ADECs gränssnitt, och ett beteende som visas i TACSIs gränssnitt för
att på så sätt överbrygga terminologiklyftan mellan konstruktör och expert.

3.3 Skapande av metodik

Det huvudsakliga praktiska resultatet av detta examensarbete skall bli utformandet av en metodik
för regelskrivning. Denna metodik är tänkt att inkorporera de lärdomar som inhämtats från ovan-
stående moment. Metodiken ska främst tjäna som en hjälp för de som är nya vid Tacsi men kan
även fungera som hjälpmedel för erfarna användare när det gäller att utforma taktiker på ett struk-
turerat sätt. Metodiken kommer främst att utarbetas genom praktiska experiment med TACSI
samt i nära samarbete med experter på regelkonstruktion på SAAB. På detta sätt är det tänkt att
metodikens utformande från början förankras hos de människor som dagligen använder TACSI
och använder sig av dessas expertkunskaper.

Den framtagna metodiken ska sedan sammanställas i en lathund vilken skall fungera som en sam-
manfattning av metodiken och en instruktion om hur den används.

3.4 Demonstration av metodik

Den framtagna metodiken ska sedan presenteras och demonstreras för att ge spridning åt de idéer
som kommit fram under arbetet och för att få återkoppling. Detta görs dels genom att metodiken
används för att skapa en taktik för användning i ett scenario Detta scenario ska sedan presenteras
för olika intressenter på SAAB. Detta testscenario kommer sedan att, tillsammans med den åter-
koppling som fås genom diskussioner med TACSI-användare, utgöra en värdering av metodiken.
Ingen mer omfattande värdering kommer att genomföras på grund av tidsbrist.
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Kapitel 4 Metoder
I detta avsnitt beskrivs de huvudsakliga metoder som används för att lösa uppgiften.

De viktigaste metoderna har varit diskussioner med experter på SAAB samt praktiska studier
medans litteraturstudierna fått stå tillbaka något. Denna modell har använts då det viktigaste för
att skriva en bra metodik för regelkonstruktion är att skaffa sig en förståelse för vilka svårigheter
som möter användaren då denna skapar regler. Detta är svårt att skaffa sig på något annat sätt än
genom att rent praktiskt använda TACSI för att skapa regler samt genom att prata med de män-
niskor som dagligen använder systemet.

De olika metoderna har använts omväxlande i en iterativ process. T.ex. har diskussioner förts
med TACSI-användare på SAAB varpå praktiska studier genomförts för att komma fram till ett
bra sätt att implementera idéerna. Diskussioner har sedan åter förts med experterna för att för-
ankra de metoder som arbetats fram och för att få idéer om nya. På detta sätt har de resultat som
beskrivs i denna rapport växt fram stegvis och under processens gång förankrats i både i praktiskt
användande och i den kunskap inom regelkonstruktion som innehas av SAABs analytiker.

4.1 Diskussioner

En av de viktigaste delarna av arbetet har varit diskussioner med användare av TACSI. Använ-
darna besitter den kunskap om regelkonstruktion i TACSI som är mycket svår att få på något an-
nat sätt. Dessa diskussioner har varit informella och genomförts i flera omgångar.
Diskussionerna har varit mycket värdefulla då det gäller att hitta de problem användarna upple-
ver vid regelkonstruktion och vad de vill ha ut av metoder och hjälpmedel. Än viktigare har den-
na del varit då det gäller att värdera de förslag till metodiker som framkommit under arbetets
gång och få in förslag på vad som kan göras bättre.

4.2 Praktiska studier

Praktiska studier har varit den del av arbetet som tagit mest tid i anspråk. Detta är en mycket vik-
tig bit för att kunna sätta sig in i problematiken bakom taktik-konstruktion i TACSI. De praktiska
studierna har också varit mycket viktig då det gäller att utarbeta den metodik för regelkonstruk-
tion som presenteras i detta arbete. Genom att från början lära sig att skapa taktiker i TACSI och
sedan utnyttja dess lärdomar för att förenkla arbetet i TACSI så har metodiken växt fram. Prak-
tiska studier har också varit den viktigaste komponenten för att hitta bra metoder för att utnyttja
de verktyg som studerats. Idéer för att använda verktygen har dels kommit i form av idéer från
användare och dels genom egna idéer som framkommit under arbetets gång. Dessa metoder har
sedan testats praktiskt för att hitta den form i vilken de är mest användbara.

Praktiska studier har även genomförts tillsammans med ett begränsat antal TACSI-användare på
SAAB. Dessa studier har gått ut på att testa och utveckla de metoder som involverar kunskaps-
inhämntning från experter. De experter som använts här har alla haft en viss bakgrundskunskap
vad gäller TACSI. Detta har underlättat utvecklingsarbetet då dessa experter har förståelse för
den problematik som finns i TACSI men har varit en brist för det är svårt att veta hur väl kun-
skapsinhämntningen fungerar med experter utan kunskap om TACSI.

4.3 Litteraturstudier

Litteraturstudierna har under detta examensarbete främst handlat om inläsning på hur TACSI,
ADEC och TACSI-batch fungerar och hur de använts tidigare. Framförallt TACSIs användar-
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handledning [3] har varit en viktig källa till kunskap om vilka funktioner TACSI har. En genom-
gång har också gjorts av tidigare examensarbeten för att se om liknande arbete genomförts
tidigare, dock med begränsat resultat. För att förankra de idéer som rör kunskapsinhämntning
från kunskapsbaserade system har även viss litteratur på detta område konsulterats [5].

4.4 Sammantagen användning av metoderna

Resultaten i detta examensarbete har tagits fram stegvis genom en kombination av ovanstående
metoder. Diskussioner har förts med SAABs experter varpå egna försök har genomförts för att
komma fram till ett bra sätt att strukturera taktikskapandet. Den nya strukturen har sedan åter dis-
kuterats med experterna och praktiska experiment har genomförts genom att skapa taktiker med
den nya metodiken. På detta sätt har metodiken som beskrivs nedan växt fram och under proces-
sens gång förankrats i både i praktiskt användande och i den kunskap i regelkonstruktion som
innehas av SAABs analytiker.
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Kapitel 5 Verktyg som hjälpmedel för regelkonstruktion
I detta kapitel förs ett resonemang kring de undersökningar som gjorts av att använda ADEC och
TACSI-batch som hjälpmedel för regelkonstruktion. Kapitlet utgör en bakgrund till dessa verk-
tygs användning i den metodik för regelkonstruktion vilken redovisas i nästa kapitel.

Underlaget till resonemanget kommer från praktiska försök med att skapa taktiker i TACSI med
och utan hjälp av de aktuella verktygen samt genom diskussioner med användare av TACSI. På
detta sätt har en insikt växt fram om hur ADEC och TACSI-Batch kan användas för att underlätta
regelskapande både för oerfarna och mer erfarna användare.

5.1 ADEC

I detta avsnitt beskrivs slutsatser och resonemangen kring ADEC som hjälpmedel för regelkon-
struktion. ADECs funktion beskrivs närmare i avsnitt 2.4.

Undersökningarna av ADEC har revolverat kring två huvudmetoder. Den ena är att utnyttja de
utökade möjligheter som ADEC ger vad gäller att följa vilka regler som exekveras direkt under
simulering. Den andra metoden är att använda ADEC som ett hjälpmedel för att direkt styra si-
muleringen. Dessa två metoder och deras tänkbara användningsområden beskrivs nedan.

5.1.1 Regelövervakning

I detta avsnitt förs ett resonemang omkring användandet av ADEC som verktyg för regelöver-
vakning. Detta innebär att ADECs gränssnitt utnyttjas för att lättare kunna se vilken regel som
används vid ett visst tillfälle under simulering. Regelövervakning har studerats från två utgångs-
punkter, regelövervakning då användaren själv skapar regler och regelövervakning då användare
inhämtar kunskap från en expert.

Bakgrund

I TACSI finns ett antal möjligheter för att övervaka resultatet av en simulering. Dessa metoder
beskrivs närmare i avsnitt 2.3.3. De metoder som finns för övervakning av en simulering i realtid
har dock den begränsningen att det enbart går att se vilket tillstånd taktiken befinner sig i och inte
vilken regel som för närvarande exekveras. Detta försvårar scenariokonstruktörens möjligheter
att felsöka scenariot samt försvårar också möjligheterna att förklara för andra varför scenariot be-
ter sig som det gör. ADEC ger dock möjlighet att även se vilket regelblock och vilken regel som
för närvarande används (dock begränsat till de block som för närvarande är implementerade i
ADEC, se avsnitt 2.4.1).

Regelövervakning vid regelkonstruktion

Möjligheten att direkt se vilken regel som exekveras vid en viss tidpunkt är till stor hjälp för sce-
nariokonstruktören vilket under arbetets gång visat sig klart. Då ett scenario övervakas med hjälp
av flygbanefönstret, A/C State-fönstret och M/S state-fönstret ges god information om väsentliga
data för alla inblandade farkoster och robotar. Vad gäller regler går det, som tidigare nämnts, en-
bart att se vilket aktuellt state som används. Genom ADECs gränssnitt kan scenariokonstruktören
nu direkt se vilken regel som orsakar ett visst beteende. Detta har kort testats i examensarbetet
“Automatiskt Beslutsstöd i Taktisk Simulator” [1] och är nu mer utförligt använt i detta examens-
arbete.
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Vi kommer inte här att mer utförligt diskutera dessa fördelar utan enbart konstatera att det onek-
ligen blir lättare att följa vad som händer i ett scenario då vi direkt ser i vilket läge ett flygplan
tar ett nytt beslut. T.ex. så kan vi med hjälp av detta hjälpmedel veta vilken slutsats som leder till
en till synes underlig manöver och därigenom exakt veta vilken regel som bör ändras. Då ADEC
ej används måste scenariokonstruktören baserat på tidigare erfarenhet dra en slutsats om exakt
vilket beslut som är felaktigt eller helt enkelt prova sig fram vilket är långt mer tidsödande.

Regelövervakning vid diskussion med expert

Precis som nämndes i avsnitt 2.6.1 är ett av de stora problemen vid användandet av intervjuer för
att skapa expertsystem just problemet med att översätta från expertens terminologi till ett språk
som scenariokonstruktören kan förstå och därefter till användbara regler. Detta problem kan
ADEC utnyttjas till att avhjälpa.

För det första kan scenariokonstruktören genom att namnge reglerna på ett tydligt sätt låta ADEC
utgöra en illustration för hur taktiken är upplagd. Experten förmedlar information som imple-
menteras av konstruktören i tillstånd och regler på mycket kort tid och sedan visas upp för exper-
ten. På detta sätt fås en snabb koppling mellan expertens uppfattning och den praktiska
implementationen.

För det andra kan scenariokonstruktören genom att demonstrera scenariot under flygning med
ADEC som hjälpmedel låta experten direkt se vilket beslut som leder till vilken manöver och rätt-
ta till missuppfattningar om hur det hela ska gå till. Detta har visat sig vara extra användbart i
TACSI då oerfarna användare inte alltid har full förståelse för exakt hur vissa slutsatser fungerar
samt då det ofta kan krävas en kombination av slutsatser för att modellera ett visst beteende.

Slutligen nämns några viktiga slutsatser som visat sig under detta arbete. För det första att exper-
ten inte bör/behöver vara närvarande då premisser och slutsatser rent praktiskt skapas. Detta
främst för att processen att justera parametrar för premisser och slutsatser är teknisk och tidsö-
dande och kommer att slösa bort värdefull tid för experten. För det andra att det ofta kan spara
tid om scenariokonstruktören skapar en grundstruktur (en prototyp) baserat på sin egen kunskap
och på skrivna källor innan diskussion med en expert. Om det senare tillämpas bör scenariokon-
struktören dock vara mycket nogrann att påpeka vad strukturen är baserat på och att det är just
bara en prototyp, detta för att inte påverka experten allt ör mycket.

5.1.2 ADEC för direkt styrning

I detta avsnitt studeras den andra huvudmetoden för att utnyttja ADEC för regelkonstruktion, di-
rekt styrning av en simulering. Även den direkta styrningen har studerats från två olika synvink-
lar; direkt styrning som hjälpmedel vid regelkonstruktion och direkt styrning som hjälpmedel vid
diskussion med expert.

Styrregler

I detta avsnitt kommer begreppet styrregler att användas. Med detta menar vi regler som skrivits
enbart för att de ska användas för att kontrollera flygplanet i simuleringen och inte för autonom
styrning. Exempel på detta kan t.ex. var en regel som genomför en vänstersväng. Tanken är att
ADEC på detta sätt ska kunna användas ungefär som en flygsimulator där flygplanet styrs genom
att klicka på regler i ADEC istället för att använda en styrspak. I framtiden skulle man även kunna
tänka sig att en styrspak byggdes ihop med ADEC och spakrörelserna översattes till regler, i
dagsläget finns dock inget sådant.
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Direkt styrning vid regelkonstruktion

Precis som nämndes i avsnitt 2.6.2 är ett stort problem att när taktiker skapas i TACSI blir det
svårt att veta exakt hur en viss regel kommer att påverka utgången av ett scenario. Detta beror
dels på den komplicerade strukturen i ett TACSI-scenario och dels på att regelhanterarens gräns-
snitt ej visar vad som faktiskt kommer att ske då en viss regel körs. För att få veta hur en ny regel
påverkar scenariot genomförs en manuell simulering. Detta blir i längden blir mycket tidskrävan-
de och gör också att scenariokonstruktören inte får en bra känsla för vad som händer vid en viss
manöver, något som en pilot har.

Genom att använda ADEC sparas mycket tid på vägen från ide om en ny regel till att faktiskt se
vad som händer då regeln tillämpas. Det går förvisso inte att skapa nya regler direkt under en si-
mulering, dock fungerar det utmärkt att under en simulering skapa ett nytt beteende genom att
klicka på befintliga regler. Detta kan utnyttjas av scenariokonstruktören för att skapa sig en upp-
fattning om vad som händer om ett flygplan t.ex. avlossar en robot tidigare än vad som ursprung-
ligen planerats. Scenariokonstruktören kan även skapa ett antal styrregler (se ovan). Dessa regler
utnyttjas sedan för att påverka scenariot under gång vilket ger konstruktören en känsla för vilken
regel som bör användas i ett visst läge.

Då regler skapats under detta examensarbete har metoden att utnyttja ADEC visat sig mycket an-
vändbar för att skaffa en känsla för hur ett visst scenario fungerar och hur förändringar påverkar
det. Det har också visat sig att det kan vara värdefullt att “flyga” scenariot först med hjälp av ett
antal specialregler om det inte finns någon bra taktik att starta ifrån.

Direkt styrning vid diskussion med expert

Den andra metoden som testats för att utnyttja ADECs möjlighet till direktstyrning vid regelkon-
struktion är att använda detta under samtal med en expert. Problemet som ska lösas här är samma
som nämns angående användandet av ADEC för regelövervakning ovan; dvs problemet med att
överföra fakta från en expert till regler. Tanken med att använda ADEC i denna kapacitet är att
låta experten illustrera den information han vill framföra genom att demonstrera den direkt i
TACSI. Det går att tänka sig att experten kan genomföra en flygning i en bemannad simulator
för att uppnå samma effekt, dock kvarstår problemet med brist på uppenbar koppling mellan be-
teende och regler. En regelrätt bemannad simulator kan också vara svårt att få tillgång till.

Då experten på något sätt skall ingripa i simuleringen testades två metoder för detta. De metoder
som testats var att låta experten flyga själv med hjälp av styrregler alternativt de regler som finns
tillgängliga i en taktik som skall testas, samt att låta experten berätta för konstruktören vilket be-
teende som är önskvärt. Därefter får konstruktören själv utföra instruktionen via ADECs gräns-
snitt.

Det visade sig i detta att den senare metoden var att föredra då det inte alltid var helt klart exakt
vad en viss regel gör vilket i sin tur leder till att ett felaktigt beteende visas upp. På detta sätt gavs
också en direkt återkoppling till huruvida konstruktören förstått vilket beteende experten önska-
de.

För kortare flygningar visade sig ADEC vara ett utmärkt hjälpmedel. Scenariokonstruktören
kunde på ett enkelt sätt visa hur han hade förstått expertens information genom att flyga ett kor-
tare moment i ADEC.

Arbetet med att inhämta expertkunskap på detta sätt visade på vissa problem vid längre flygning-
ar. Då experten i detta fall oftast är en pilot är han van vid att använda det gränssnitt som ges i ett
flygplan, detta gränssnitt skiljer sig radikalt från TACSI. Detta leder till att det mycket lätt blir
missförstånd mellan piloten och konstruktören. Ett annat problem var att experten genom TAC-
SIs gränssnitt får både för mycket information och för lite information. Viktiga instrument saknas
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jämfört med ett riktigt flygplan samtidigt som flygbanefönstret visar alltför mycket information
om flygplans läge. Båda dessa problem kan förutom missförstånd även leda till ytterligare ett
problem som ofta är vanligt vid kunskapsinhämntning, att experten helt enkelt blir uttråkad och
tappar koncentrationen.

De problem som nämns ovan ledde till slutsatsen att ADEC i detta arbete inte används direkt som
skrivbordssimulator på detta sätt i det grundläggande arbetet med att skapa regler. Dock väljer
jag ändå att använda denna metod för att sluttesta taktiker. För taktiker som ska användas som
t.ex. taktisk omvärld i en bemannad simulering så är det värdefullt att låta en pilot möta taktiken
och därigenom upptäcka problem som kan vara svåra annars. Metoden bör utvärderas ytterligare
för att hitta former där betydelsen av ovan nämnda problem minskas, men i fall där en verklig
bemannad anses för dyr så är det en god ersättning.

5.2 Tacsi-batch

I detta avsnitt beskrivs slutsatser och resonemang kring användande av TACSI-batch som hjälp-
medel vid regelkonstruktion. Resonemanget grundar sig på de praktiska undersökningar och dis-
kussioner som ägt rum under examensarbetet.

5.2.1 Översikt

De två metoderna för att använda TACSI-Batch som undersökts har varit massimuleringar för att
identifiera optimala inställningar för parametrar och den andra användandet av massimuleringar
för att robusthetstesta taktiker.

I korthet går den första metoden ut på att utnyttja massimuleringar för att identifiera den optimala
parameterinställningen för bestämda regler genom att testa ett stort antal simuleringar och stude-
ra resultatet. Detta skulle kunna tänkas vara användbart då det t.ex. gäller att skapa en taktik för
en taktisk omvärld.

Den andra metoden går ut på att utnyttja mass-simuleringar för att robusthetstesta regler. Tanken
med denna metod är att variera motståndares beteende istället för det egna och på så sätt se om
den egna taktiken fungerar även om förutsättningarna för scenariot ändras.

De undersökningar som genomfördes indikerade att den första metoden inte var användbar då de
resultat den producerade i de flesta fall visade sig vara optimala för de förutsättningar som gällde
just i det givna läget. När förutsättningarna ändrades något kunde resultaten dock bli direkt dåli-
ga. Den senare metoden fungerade dock bra för att upptäcka problem i taktiker som annars skulle
vara svåra att hitta.

5.2.2 Identifiering av parametrar

I detta avsnitt förs ett resonemang kring försöken med att använda TACSI-batch för att identifie-
ra optimala parameterinställningar för taktiker i TACSI.

Bakgrund

En tanke på hur TACSI-batch skulle kunna användas vid regelkonstruktion i TACSI var att an-
vända massimuleringar för att hitta optimala inställningar för olika parametrar i TACSIs taktiker.
Idén med detta var att till viss del kunna automatisera regelskapandet genom att låta TACSI-
batch söka igenom ett stort antal simuleringar och på det sättet hitta en optimal konfiguration.
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Genomförda tester

För att utreda användbarheten i att använda Tacsi-batch för att identifiera vilka parameterinställ-
ningar som ger bäst resultat användes en testtaktik som utgjordes av en 1 mot 1 BVR-strid, dvs
luftstrid mellan två flygplan utrustade med robotar avsedda att avlossas innan motståndaren kan
upptäckas visuellt. De två flygplanen hade båda samma förutsättningar. De parmetrar som valdes
för testet var skjutavstånden för det ena flygplanets olika robotar. Dessa parametrar valdes då
skjutavståndet är ett beslut som har stor inverkan på hur det slutliga resultatet av striden blir. Som
målfunktion för optimeringen valdes den tid det ena flygplanet, det vars parametrar varierades,
från en tänkt linje. Denna målfunktion ansågs bättre än enbart nedskjutning då den gav fler olika
möjliga utfall än bara nedskjuten eller ej nedskjuten.

För att kunna mäta resultatet skapades ett skript som sorterade ut den tidpunkt flygplan B passe-
rade den utsatta linjen samt den aktuella permutationen av skjutsavstånd och lagrade dessa data
i en textfil. Efter att ett stort antal simuleringar kontrollerades sedan vilken permutation som gav
den högsta tiden.

Experimenten visade att metoden var effektiv för att hitta den sökta permutationen. Dock visade
ytterligare försök, där mycket små förändringar av förutsättningarna gjordes, att resultatet inte
var pålitligt. Den permutation som fanns vara bra i tidigare test visade sig vara direkt dålig givet
andra förutsättningar. Detta antas vara ett symptom på simuleringens mycket kaotiska natur och
indikerar att de resultat som fås i denna metod i många fall kommer att vara mycket opålitliga.

Vissa experiment genomfördes också med mycket enklare fall såsom att få fram den minsta möj-
liga undanmanmanöver (i form av en plan sväng där maximal g-belastning på flygplanet varie-
rades) för att undvika en robot som avlossades på ett känt avstånd. I detta fall fungerade det hela
bättre då resultatet verkade stå sig då förutsättningarna ändrades. Dock ansågs inte detta vara en
speciellt användbar metod på grund av att sådana enkla och kraftigt begränsade fall oftast kan
hanteras manuellt.

Slutsatser

Genom att göra en sökning på ett stort antal värden kunde vi hitta en optimal permutation av de
testade värdena för att lösa en viss taktisk uppgift i TACSI. För avancerade fall, dvs där ett nå-
gorlunda realistiskt scenario testades, representerade dock dessa fall ofta ett optimum som enbart
gällde för just det specifika scenariot. Det är ganska troligt att de resultat som framkom i våra
tester även gäller för flertalet scenarion som kan tänkas komma ifråga. En TACSI-simulering är
mycket komplicerad och påverkas av ett stort antal faktorer vilket gör att den typen av exakta
svar som denna metod ger inte är användbara. För mycket enkla fall verkar det fungera bättre
men dessa fall är oftast så enkla att det tar mindre tid att testa dem manuellt eller med ADEC.

5.2.3 Robusthetstestning

I detta avsnitt förs ett resonemang kring försöken med att använda TACSI-batch för att robust-
hetstesta taktiker i TACSI, dvs undersöka hur väl taktiken fungerar då förutsättningarna för sce-
nariot ändras.

Bakgrund

Som nämnts tidigare påverkas en simulering i TACSI av ett stort antal faktorer och det kan vara
svårt att förutsäga hur en förändring påverkar den slutliga utgången. Diskussioner med använda-
re av TACSI avslöjar att det ofta är ett stort problem att det är så svårt att veta om den taktik som
skapats fungerar under andra förhållanden. För att avhjälpa detta problem utreddes möjligheten
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att utnyttja TACSI-batch för att testa ett stort antal variationer och på så sätt upptäcka problem
med en taktik.

Genomföra tester

För att utreda om denna metod kunde vara praktiskt användbar genomfördes ett antal tester där
motståndarens beteende varierades medans det egna beteendet var konstant. Testerna gick ut på
att se om det gick att hitta och eliminera dolda brister i en taktik.

I stort genomfördes testerna enligt nedan. Beskrivningen blir något mer utförlig då denna metod,
till skillnad från den tidigare TACSI-Batch-metoden kommer att användas i metodiken för regel-
konstruktion i nästa kapitel. Som exempel tas ett test-scenario som utgörs av en 1-1 BVR-strid.

1. Först utses vilka parametrar som kan komma att varieras då scenariot används. Dessa ersätts
med variabel-taggar i taktik-filerna. I en BVR-strid valdes skjutavstånden för varje enskild robot
som variabler.

2. Därefter utses vilka faktorer som avgör om taktiken lyckas uppfylla sitt uppdrag. I en luftstrid
rör det sig om att eget flygplan skall överleva samt att motståndaren skall bli nedskjuten.

3. Ett skript skapas vilket sorterar registrerad data från TACSI så att det i en textfil går att se vilket
resultatet blir för varje permutation av variabler, alltså att skjutavståndspermutation x ger ufall y.

4. Ett antal värden på variablerna väljs och matas in i TACSI-Batch. Värdena väljs med utgångs-
punkt från att de skall täcka in tänkbara värden samt att den totala simuleringstiden inte ska bli
alltför lång. I vår luftstridstaktik väljs värden på skjutavstånd så att de varierar mellan maximalt
avstånd som roboten kan träffa på och halva detta avstånd, det senare med antagandet att en pilot
inte vågar vänta längre. TACSI-Batch startas och körs sedan så att alla permutationer av variabler
testas.

5. Den resulterande textfilen studeras för att hitta avvikelser från önskat resultat som i exempel-
fallet är att vårt eget flygplan skall överleva medans motståndarens skall bli nedskjutet.

6. De resultat som avviker från de önskade resultaten studeras genom manuella simuleringar.
Dessa simuleringar går till så att den permutation av variabel-värden som gav ett oönskat resultat
används för att köra en manuell simulering i TACSI. Syftet med denna simulering är att hitta or-
sakerna till problemen och åtgärda dessa.

För en beskrivning av hur ett sådant här test gick till och vilka resultatet som erhölls, se
avsnitt 7.4.

Slutsatser

Med utgångspunkt från de genomförda testerna drogs ett antal slutsatser.

• För det första så visade det sig att det fungerade mycket bra att hitta problem i taktiker. På
grund av det stora antal faktorer som påverkar en simulering så skulle vi behövt en stor por-
tion tur eller väldigt mycket tid för att hitta dem manuellt. Dock hade de förr eller senare
visat sig om taktiken utgjort t.ex. omvärldssimulering i en bemannad simulator.

• En viktig lärdom från dessa tester var att lösningen på ett hittat problem riskerade att skapa
nya problem i andra fall. Detta kunde dock avhjälpas genom att vara noga med att enbart
göra små förändringar samt att alltid göra om robusthetstestet efter några förändringar
genomförts.
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• En annan lärdom är att simuleringar i TACSI-batch riskerar att ta lång tid, därför är bör an-
vändaren begränsa sökområdet. Om det t.ex. är välkänt att det alltid är bra att avlossa den
första roboten på långt avstånd är det ganska onödigt att ha korta avstånd med i variationen.

Sammantaget leder dessa experiment till slutsatsen att TACSI-batch är ett bra verktyg för att testa
robustheten i en taktik. Även om långtifrån alla möjliga fall kan testas samtidigt som det finns
indikationer på att vissa mycket begränsade specialfall kan inträffa så leder denna metod till att
taktiker kan bli mycket säkrare. Beroende på hur väsentligt det är att taktiken är bra så kan också
även antalet testade fall ökas tills de närmar sig alla möjliga fall.
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Kapitel 6 Metodik för regelskrivning
Det viktigaste resultatet i detta arbete har varit skapandet av en metodik för regelkonstruktion och
en lathund för användandet av denna. Denna metodik involverar de och demonstrerar de lärdo-
mar som dragits under arbetet och är avsedd att fungera som en introduktion i regelkonstruktion
för nya användare men även som ett stöd för mer erfarna användare. Metodiken är även tänkt att
demonstrera hur ADEC och TACSI-batch kan användas som hjälpmedel vid regelkonstruktion.

Kapitlet inleds med att redogöra för några av de grundläggande designkriterierna för metoden
och för lathunden. Därefter beskrivs själva metoden. För mycket mer kortfattad beskrivning av
metodiken, se själva lathunden i bilaga A som utgörs av en instruktion i hur metodiken skall an-
vändas.

6.1 Designkriterier för metodik

Den grundläggande idén som ligger bakom metodiken i detta kapitel är att försöka underlätta re-
gelskapande genom att organisera det på ett sätt som framförallt hjälper nya användare men som
även kan vara till hjälp för mer erfarna användare.

För att uppnå detta har jag för det första strävat efter att dela upp taktikskapandet i mindre och
mer hanterbara bitar. Detta är något som mest kommer i uttryck i den manuella metoden i
avsnitt 6.4. Genom att dela upp metoden så kommer problemet med att regelskapande i TACSIs
tenderar att bli så invecklat till viss del att avhjälpas. Detta antas även vara till stor hjälp för nya
användare som är den viktigaste målgruppen för metoden. Genom att taktikskapandet delas upp
i mindre bitar antas även att det kommer att blir lättare att designa en bra taktik genom att arbetet
gör ordentligt från början.

Ett andra kriterium för metoden är att involvera mänskliga experter i arbetet. Intervjuer med
mänskliga experter är den i särklass vanligaste metoden för kunskapsinhämntning [5]. Det skulle
vara värdefullt om det på ett lättare sätt gick att använda denna metod då taktiker skapas i TACSI.

Ett tredje kriterium har varit att metodiken skall utnyttja ADEC och TACSI-batch och de slutsat-
ser som tidigare kommits fram till runt dessa. Tanken med detta har varit att demonstrera hur
dessa hjälpmedel kan vara till nytta vid regelkonstruktion.

Något som är värt att påpeka är att bemannade simuleringar inte utgör någon viktig del i de inle-
danden metoderna utan infinner sig först i det bemannade testet där en taktik slutligen värderas.
Observationstest av den här typen är nyttiga då det gäller att inhämta kunskap eftersom experten,
precis som taktiken som testas, hamnar i sin naturliga miljö. De är dock behäftade med vissa pro-
blem. Det väsentligaste av dessa är svårigheten att översätta ett visst beteende till regler. Trots
detta är observationsmetoderna en populär metod för kunskapsinhämtning då den faktiskt fångar
expertens beteende då han applicerar sin kunskap[5].

Då observationstekniker i vårt fall ofta är resurskrävande (kräver tillgång till avancerad simula-
tor) eller är olika den verkliga miljön (vilket gör det svårt att få ett realistiskt betteende) så väljer
jag att endast använda denna metod för att sluttesta en taktik. I detta fall liknar observationstek-
niken mer en intervju för att få fram åsikter. Motiven till att inte använda bemannade simulatorer
mer är flera. Dels är det för en användare som är relativt obekant med avancerad luftstridstaktik
extra komplicerat att förstå motiven till ett visst beteende. Dels har jag inte haft tid och möjlighet
att genomföra testser på realistiska simulatorer. Bemannade simulatorer är inte heller något som
brukar användas i de flesta fall då taktiker skapas i TACSI.
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6.2 Lathund

En del i detta examensarbete har varit att skriva en lathund för den metodik som har blivit resul-
tatet av detta arbete. Syftet med denna lathund är att den ska utgöra en korfattad beskrivning av
metodiken och vara ett stöd för de som skall använda den. Framförallt är målgruppen för lathun-
den de som inte är vana att skriva regler i TACSI. Tanken är därför att lathunden ska utgöra en
enkel och exemplifierad beskrivning av hur metodiken används och därigenom underlätta för nya
användare. Lathunden ersätter dock inte TACSIs eller TACSI-batchs användarhandledning utan
måste användas i kombination med dessa. En tanke med lathunden är också att den kan komma
att integreras i TACSIs användarhandledning. Lathunden återfinns i bilaga A.

6.3 Metodik - översikt

I detta avsnitt ges en översiktlig bild av metodiken.

Den manuella metoden är den viktigaste där själva taktiken skapas medans de två övriga meto-
derna syftar till att förbättra resultatet. Att det inte går att robusthetstesta en taktik utan att först
konstruera den torde vara uppenbart. Inte heller det bemannade testet bör genomföras förrän kon-
struktören är övertygad om att han har en bra taktik. Detta då bemannade simuleringar ofta är
mycket resurskrävande, både vad gäller tillgång till piloter och bra simulatorer. Ett visst mått av
extern inblandning är dock inbyggt i den manuella metoden.

Metodiken är uppdelad i 3 delmetoder vilka är avsedda att användas i sekvens. Det är inte tänkt
att samtliga delmetoder skall tillämpas i alla lägen, exakt vilka metoder används beror på syftet
med taktiken, de olika syftena beskrivs närmare i avsnitt 6.3.1. På detta sätt anpassar vi den tid
som läggs ner på att testa taktiken efter behovet.

De tre delmetoderna består av en manuell metod där där själva taktiken skapas, ett robusthetstest
där taktikens känslighet för variationer testas samt ett bemannat test där det testas om taktiken-
fungerar även när den konfronteras med människor.

Nedan visas en illustration över hur de olika delarna hänger ihop. Till vänster visas kopplingen
mellan syftet med taktiken och vilka metoder som är nödvändiga.
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Figur 6.1 Övergripande struktur för metodiken

6.3.1 Syften med taktiker

Taktiker i TACSI kan skapas för ett antal olika syften. Beroende på vad syftet är så ställs olika
krav på vad taktiken förväntas klara av och hur viktigt det är att den är korrekt. I detta avsnitt
beskrivs en partitionering som gjorts av olika tänkbara taktiksyften samt även lite kort om vilka
implikationer jag anser att det får för taktikskapandet. Det viktigaste användningsområdet för
partitioneringen är att hjälpa till att avgöra vilka delmetoder som är nödvändiga. Syftet är även
att få användarna av metodiken att tidigt tänka på vad syftet med deras taktik är.

 Nedan beskrivs i detalj de olika taktiksyftena.

METODIKER - ÖVERSIKT

Manuell metod

Robusthetstest

Bemannat test

Demo

Studie med

Taktisk

Beslutsstöd

Syfte

omvärld

variationer

Studie utan

variationer
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1. Demo

En demo syftar till att uppvisa en viss sekvens av händelser t.ex. som en del i en presentation. En
demo är det enklaste användningsområdet för en taktik och behöver bara fungera så långt att det
’ser bra ut.’.

2. Studie utan variationer

TACSI används ofta för att genomföra olika studier av t.ex. taktiska beteenden, utrustning osv. I
vissa studier ställs inte så stora krav på att en taktik ska klara av så stora variationer. Det kan t.ex.
röra sig om en robotprestandastudie. I dessa fall behöver vi vara säkra på att taktiken utgör ett
realistiskt beteende varför experter har större betydelse än vid konstruktionen av en demo. Tak-
tiken behöver dock enbart fungera för ett visst fall varför vi inte behöver kontrollera olika varia-
tioner.

3. Studie med variationer

I vissa studier ställs större krav på att en taktik ska klara av varierande simuleringar. Detta kan
t.ex. röra sig om en studie där batch-simuleringar skall ingå. Då vi skapar en taktik för sådana
studier måste vi vara noggranna med att se till att taktiken även klarar av att vi ändrar förutsätt-
ningarna och fortfarande utgör ett realistiskt beteende. Vi kan dock antagligen förutsäga vilka va-
riationer taktiken ska klara av.

4. Taktisk omvärld i bemannad simulering

Då taktiker skall användas i en taktisk omvärld, d.v.s. som själva miljön i en bemannad flygsi-
mulator, så utsätts taktiken för stora variationer. Här blir nödvändigheten att testa att taktiken kla-
rar variationer uppenbar. I detta fall blir det näst intill omöjligt att förutsäga alla möjliga
variationer. Detta gör att konstruktören måste identifiera de viktigaste variationerna samt även
göra tester mot riktiga piloter.

5. Beslutsstöd

Taktiker kan även användas som underlag för ett beslutsstödssystem. Då taktiken an-
vänds i detta sammanhang utsätts den för påfrestningar vilka är mycket lika de i punkt 4
ovan. Dock tillkommer det faktum att taktiken kan bli ett säkerhetskritiskt system samt
att extra krav ställs på att den ska vara pedagogisk.

6.4 Manuell metod

Den grundläggande metoden för att skapa taktiker är fortfarande manuell. Taktik-konstruktören
studerar scenariot och konstruerar reglerna vid sin arbetsstation.

Först beskrivs de kriterier som legat till grund för den manuella metoden, därefter ges en över-
siktlig beskrivning.

6.4.1 Designkriterier för den manuella metoden

För att göra överförandet av kunskap till regler så effektivt som möjligt så har strävan varit att
dela upp taktikskapandeprocessen i mindre bitar. På detta sätt kan användaren fokusera på min-
dre bitar av taktiken i taget. Varje fas blir på detta sätt enklare att överblicka och risken för att
användaren ‘går vilse’ bland alla regler blir mindre.

Ett annan faktor som varit viktig i designen är också att uppbyggnad av taktiken från en mer ab-
strakt nivå med grovhuggna block till att sedan stegvis förfina taktiken eftersträvats. Först defi-
nieras stora delar i taktiken, som t.ex. att bestämma att ett uppdrag delas in en attackfas och en
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flyktfas, och därefter bestäms mer i detalj vad dessa innehåller. På detta sätt går vi först från en
nivå som ligger nära den mer abstrakta kunskap om det taktiken handlar om (t.ex. luftstrid) vilket
gör det lättare att tillgodogöra sig information från experter och skrivna källor. När vi sedan kom-
mer till den mer tekniska biten som går ut på att bestämma hur de stora blocken rent praktiskt
utföras, formulerat i regler, så kan vi fokusera på att få varje enskilt block att fungera på rätt sätt.

Då den manuella metoden skapats har involvering av mänskliga experter eftersträvats på ett tidigt
skede. Som nämnt tidigare är mänskliga experter en viktig del när det gäller att införskaffa kun-
skap till ett kunskapsbaserat system. Experterna kan i detta sammanhang vara olika kategorier av
människor som har kunskap som behövs, detta kan t.ex. röra sig om piloter för att få mer infor-
mation om luftstridstaktik eller systemtekniker för att få veta hur ett visst system används på bäs-
ta sätt.

I metoden har jag försökt skilja intervjuerna med experterna från det rent tekniska regelskrivan-
det. Experters tid är dyrbar och det rent praktiska manipulerandet av parametrar är tekniskt och
tidsödande. Tanken är att scenariokonstruktören själv skall skapa vad han anser är en bra lösning,
baserat på tidigare kunskap och litteratur, innan en expert plockas in. Genom att göra på detta sätt
utnyttjas även att många TACSI-användare har en viss kunskap i luftstrid sedan innan men fram-
förallt används expertens tid effektivare och diskussionen kan fokuseras runt ett befintligt för-
slag. Det kan naturligtvis i inledningsskedet bli så att scenariokonstruktörens hela taktikförslag
förkastas varpå diskussionen istället inriktas på att komma fram till hur taktiken istället borde ut-
formats. Det är också tänkt att experternas medverkan skall vara en del i en iterativ process, ett
alternerande mellan expert-intervju och taktikkonstruktion tills konstruktören är nöjd med den
aktuella fasen.

För att återknyta till teorin bakom kunskapsinhämntning (avsnitt 2.6.1) så antas att dessa inter-
vjuer kommer att ta karaktären av ostrukturerade intervjuer, eftersom detta är den mest naturliga
formen av mänsklig kommunikation [5]. Dock undviker vi delvis problemen med att dessa ten-
derar att glida ifrån ämnet genom att de binds upp mot ett existerande taktikförslag eller mot re-
sultatet från föregående fas.

Slutligen har jag strävat efter att kunna använda ADEC som ett hjälpmedel i den manuella me-
toden som ett verktyg för att dels skapa och felsöka taktiker på egen hand och dels som ett hjälp-
medel för att kommunicera med experter.

6.4.2 Manuell metod - översikt

Metoden är uppdelad i ett antal delmoment där varje moment skapar en mer detaljerad bild av
taktiken.

Som första moment i metoden definieras behovet som motiverar skapandet av taktiken. Detta in-
kluderar syftet med taktiken och vilka förutsättningar som gäller. Därefter skapas en övergripan-
de struktur i form av tillstånd. I nästa fas skrivs sedan de slutsatser som kommer att utgöra
styrningen för tillstånden och i sista fasen färdigställs reglerna genom att premisser skapas.

Nästan alla delmoment kräver förkunskap inom det aktuella området från konstruktörens sida.
Det antas att de flesta användare av TACSI har viss kunskap i flygstrid eller har möjlighet att
inhämta grunderna från tryckta källor.

Metoden plockar in experter inom kunskapsområden vilka är relevanta för att skriva taktiken ge-
nom en iterativ process. Diskussionen med experten förs med den taktik som skapats i momentet
innan som grund med syftet att avgöra om denna taktik är en bra lösning för det syfte taktiken
skapas för. Efter det att diskussionen är klar beslutar taktikkonstruktören om det är nödvändigt
att modifiera förslaget eller om det går bra att gå vidare till nästa fas.
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Nedan visas en skiss över den manuella metodens upplägg. I skissen visas expert-konsutlationen
som självständiga moment för att illustrera åtskillnaden, dock kan dessa konsultationer anses
som tillhörande de moment vilka de återkopplar till. De olika momenten beskrivs sedan i de där-
på följande underavsnitten.

Figur 6.2 Skiss över den manuella metoden

6.4.3 Manuell metod - detaljbeskrivning

I detta avsnitt beskrivs i detalj de olika faserna i den manuella metoden.

Manuell metod

Konstruera struktur

Identifiera möjliga beslut

Författa regler

Taktik

Behov

-Syfte

-Förutsättningar

Disskutera struktur med

“Expert”

Ev. ny

struktur

Disskutera beslutfattande

“Expert”

Ev. nya

beslut

Gammal
taktik

med

Presentera taktiken för

"Expert"

Ev. förändingar
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6.4.4 Behov

Att skriva taktiker i TACSI från grunden är, som tidigare nämnts, ofta tidskrävande. Det är därför
viktigt att redan från början fokusera på vad taktiken skall uppnå. I de fall konstruktören behöver
inhämta kunskaper från tryckta källor eller experter är det också viktigt att först specificera tak-
tiken för att på så sätt veta vilket område som skall studeras. Nyttan med att specificera behovet
återkommer sedan även i robusthetstestet.

Användaren bör se till att få klarlagt följande saker:

1. Vad förväntas taktiken göra?
         Anfalla ett markmål? Besegra två motståndare i luftstrid?

2. Vilket är syftet med taktiken?
  Här används med fördel de syften som definierades i avsnitt 6.3.1.

3. Vilka förutsättningar gäller?
  Här definieras de begränsningar som gäller för kraven på taktiken.

Dessa tre punkter bör sedan ligga till grund för det vidare arbetet med att skapa taktiken, vid varje
förändring bör användaren gå tillbaka och kontrollera att denna förändring är konsekvent med
ovanstående.

6.4.5 Gamla taktiker

Genom de samtal som förts med TACSI-användare har två saker visat sig vad gäller gamla tak-
tiker. För det första så är det ett väldigt populärt sätt att börja för att skapa en nya taktik. Det blir
mycket enklare då man slipper definiera om allt som anses vara rutin som t.ex. att slå på radarn
i början av scenariot. För det andra har det framkommit att denna metod ofta är källan till pro-
blem. Det har visat sig både innebära att dolda fel smyger sig in i taktiken ifall en tidigare taktik-
konsturktör gjort fel som inte fick betydelse i dennes scenario. Ett liknande problem uppstår då
en tidigare taktik är skriven för en viss flygplanstyp eller vapensystem. Exempel på detta kan
vara då en taktik försöker få ett flygplan att genomföra en manöver den inte klarar. Vad som hän-
der i simuleringen då är inte definierat.

Att använda gamla taktiker har även sin plats i den nya metoden, då detta kan spara mycket tid.
Dock måste det poängteras i den nya metoden att varje moment i den gamla taktiken och dess
effekter skall vara kända. Det är viktigt att användaren är klar över detta.

6.4.6 Konstruera struktur

Det första steget i att skapa en ny taktik utgörs av att bygga en struktur för taktiken i regelhante-
raren. Strukturen är tänkt att representera en naturlig uppdelning av taktiken, exempelvis inflyg-
ning, anfall och urdragning. Varje del i strukturen representeras av ett tillstånd och organiseras i
ett tillståndsträd. Genom att först skapa denna struktur så börjar vi bygga en prototyp för vår tak-
tik från grunden på ett sätt som gör att det bli lätt att implementera t.ex. en pilots bild av hur ett
uppdrag bör läggas upp.

Taktikstruktur utgör bas för hur taktiken utformas i fortsättningen och är även ett underlag för
diskussioner med experter. Det är därför vesäntligt att strukturen är väl genomtänkt och även att
de olika tillstånden är namngivna på ett sätt som gör att det är lätt att förstå vad som menas.
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Figur 6.3 En mycket grundläggande taktikstruktur där ett uppdrag delats upp i en
energiuppbyggnadsfas, en attackfas samt en escapefas.

Efter att ett förslag till struktur tagits fram följer den första diskussionen med en eventuell expert.
Tanken är att diskussionen begränsas till det principiella upplägget för den uppdragstyp som av-
ses. Konstruktören förklarar vad han tänkt sig och experten kommenterar strukturen. Formen
kommer sannorlikt att likna en ‘ostrukturerad intervju’ vilket är en vanlig form för inledande dis-
kussioner vid kunskapsinhämntning[5] men där man till viss del undkommer nackdelarna genom
att begränsa omfattningen på området.

Om det under diskussionen framkommer att förändringar behöver göras så bör konstruktören ge-
nomföra dessa på egen hand för att inte slösa expertens tid på tekniska detaljer. Om konstruktö-
ren är obekant med det område som simuleras är det troligt att det behövs flera iterationer. För
varje ny diskussion kommer intervjun att struktureras upp mer och mer i och med att en gemen-
sam bild av uppdragsstrukturen växer fram.

6.4.7 Identifiera möjliga beslut

Nästa steg i metodiken är att identifiera möjliga beslut som kan tänkas behöva fattas inom de oli-
ka tillstånden. Dessa beslut implementeras sedan som slutsatser i de tillstånd som tidigare ska-
pats. Då slutsatser implementerats kan ADEC utnyttjas för att prova sig fram och skaffa sig en
känsla för hur taktiken bör fungera och därigenom hitta nya förbättringar.

Efter att ett antal slutsatser skapats plockas åter en expert in precis som i föregående moment. I
detta läge styrs intervjun upp av att strukturen för taktiken ligger fast medans det är själva bete-
endet inom de olika tillstånden som diskuteras. Förutom att diskutera vilka åtgärder som behövs
för att utföra ett visst beteende bör även motiven till ett visst beslut diskuteras, detta behövs som
en förberedelse för nästa fas.Under intervjun blir ADEC ett bra hjälpmedel då det kan användas
för att rent praktiskt demonstrera en idé om ett visst beteende.

Även i denna fas finns ett iterativt element genom att det är långt ifrån säkert att de slutsatser som
skapats är tillräckliga för att beskriva det beteende som önskas. I detta läge återgår scenariokon-
struktören till ritbordet (d.v.s. arbetsstationen) och förändrar besluten.
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Figur 6.4 Block i taktikeditorn där enbart slutsatsen “Fire” implementerats i en regel.

6.4.8 Författa regler

Det avslutande steget i metodiken blir att skriva regler för varje beslut. I denna fas kommer slut-
satserna att sättas ihop med premisser för att bli till regler. Denna fas är den mest komplicerade
av faserna eftersom det riskerar att bli mycket experimenterande innan man till slut hittar fram
till en kombination av premisser som beskriver ett önskat beteende. Genom att taktiken sedan ti-
digare delats upp i mer hanterbara blir dock arbetet enklare, det går att koncentrera regelskriv-
ningen till mindre och mer hanterara stycken. Taktikkonstruktören får också god hjälp av ADEC
genom att han kan använda möjligheten till styrning för att genomföra ett betteende och sedan
kan försöka efterlikna detta beteende med premisser. Han kan även utnyttja ADECs styrmöjlig-
heter för att testa sig fram och hitta bättre parameter-inställningar (se avsnitt 5.1.2).

Efter att en, enligt konstruktören, väl fungerande taktik skapats plockas åter en expert in precis
som i föregående moment. I detta läge styrs intervjun upp av att det redan finns en idé om en tak-
tik, vad konstruktören gjort i sista steget är ju helt enkelt att implementera de idéer som tidigare
funnits. Under diskussionen blir ADEC ett viktigt hjälpmedel för att se vilka regler som inträffar
i ett visst läge och därigenom se om reglerna aktiveras på rätt ställe. Om experten anser att något
är felimplementerat kan detta illustreras genom att påverka simuleringen med hjälp av ADEC.
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Figur 6.5 Samma regel som ovan där även premisser implementerats.

6.5 Robusthetstest

I detta avsnitt beskrivs robusthetstestet. Detta test syftar till att minska känsligheten för föränd-
ringar i ett scenario samt demonstrerar hur TACSI-batch kan användas vid regelskrivning.

6.5.1 Robusthetstest- designkriterier

Robusthetstestet syftar till att försöka minska känsligheten för små förändringar som TACSI-tak-
tiker tenderar att ha. Robusthetstestet är konstruerat med resonemanget i avsnitt 5.2.3 som bas. I
robusthetstestet har jag försökt bygga en metod som strukturerar upp dessa lärdomar till något
som går att använda för att hitta dolda brister i taktiker.

6.5.2 Robusthetstest - översikt

Robusthetstestet är en metod för att använda batch-simuleringar för att finna problem med takti-
ker skapade i TACSI. Metoden bygger på tanken att om ett stort antal simuleringar körs så kom-
mer vi att ha en större chans att upptäcka problem som vi hade missat genom att enbart köra
tidskrävande manuella simuleringar. Ett resonemang kring bakgrunden till metoden finns i
avsnitt 5.2.

Syftet med robusthetstestet är att hjälpa till att komma till rätta med problemet som uppstår då en
taktik utsätts för variationer. Genom att utnyttja batch-simulering så kan vi testa ett stort antal
simuleringar där vi varierar olika variabler i scenariot. De variabler som idag kan varieras är pa-
rametrar i motståndarens taktik, scenariots geometri (t.ex. placering av enheter) samt parametrar
i modellen.

Robusthetstestet går i korthet till så att vi utser vilka variabler som har stor betydelse för scena-
riots utgång och som kan tänkas variera under de förhållanden som taktiken avses användas un-
der. Dessa paramtetrar ersätts med variabler som ska variera då TACSI-batch körs. Detta ger
upphov till ett antal taktikvariationer, varje körning som TACSI-batch genomför blir en variant
av den testade taktiken.
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Därefter konstrueras ett skript som skall ta indata från batchsimuleringen och presentera denna
på ett begripligt sätt. Den data man är intresserad av är sådan data som kan anses utgöra en bra
mätning av hur bra en taktik har fungerat, t.ex. om vårt flygplan överlevde. Detta skript matas in
i TACSI-batch. I TACSI-batch matas även in de olika värden vill att variablerna skall variera
mellan. Därefter körs TACSI-batch.

TACSI-batch-körningen ger ifrån sig ett resultat i form av en textfil. Detta resultat analyseras
sedan manuellt, genom att textfilen studeras, för att hitta de fall där resultatet avviker från det
resultat som önskades. Hittas några problem modifierar vi taktiken och genomför därefter samma
robusthetstest som tidigare för att kontrollera att inga problem smugit sig in. Det kan hända att,
trots att inga problem hittas så anses det att ett nytt test behövs. Detta kan bero på t.ex. att rätt
variabler ej testades eller att vi valde att testa några variabler i taget. I detta fall modifieras vari-
ationen och ett nytt test genomförs.
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Figur 6.6 Skiss över robusthetsmetodens upplägg.

6.6 Robusthetstest - detaljbeskrivning

I detta avsnitt beskrivs i detalj de viktigaste momenten i robusthetstestet.

6.6.1 Grundförutsättningar

För att metoden ska kunna fungera bra måste den taktik som skall testas behöver först och främst
vara konstruerad så bra som möjligt. Då metoden går ut på att finna problemfall och testa dessa
manuellt så tappar den lite av sin poäng om antalet problemfall är stort. Om en halvtaskig taktik
40 Metodik för regelskrivning



Metodiker vid regelskrivning
testas med denna metod kommer vi att få ett mycket stort antal problem och åtgärdandet av dessa
kommer att likna processen för att skapa en helt ny taktik.

Taktiken som testas bör även ha ett bestämt väldefinierat mål och syfte (se avsnitt 6.4.4) för att
lättare kunna avgöra vilka värden som skall mätas. Att kunna hitta bra variabler att variera och
faktorer att testa är avgörande för hur stor nyttan med testet blir.

6.6.2 Förberedelser

Det första momentet i testet blir att förbereda körningen. De förberedelser som behövs är följan-
de.

• Utse parametrar som skall varieras

• Utse faktorer för att mäta framgång

• Skapa skript för presentation av data

Nedan beskrivs dessa förberedelser mer detaljerat.

Utse parametrar

Innan själva testet kan genomföras behöver det först beslutas vilka variabler som skall testas. De
typer av variabler som går att variera är taktikparametrar (t.ex. med vilken g-belastning en sväng
skall göras), geometri (dvs olika objekts utgångsläge resp. fart) samt modellparametrar.

Sådana parametrar som kan anses variera då taktiken används bör väljas. Om t.ex. en studie skall
genomföras där det egna flygplanets utgångsläge kommer att varieras så är det naturligtvis dessa
utgångslägen vilka skall testas. Då syftet med taktiken är att skapa en mottståndare för en taktisk
omvärld eller ett underlag för beslutsstöd blir uppgiften att utse variabler något mindre självklar.
Här bör man sträva efter att utse sådana variabler som kan tänkas ha stor inverkan på scenariots
utgång (t.ex. har det visat sig att maximal g-belastning vid olika manövrer har stor betydelse för
utgången i en BVR-strid) samt sådana variabler vilka ofta bedöms kunna variera vid användning
av taktiken.

Mellan vilka värden parametrarna skall variera måste också bestämmas. Detta blir en bedöm-
ningsfråga som beror på hur stor påverkan en förändring av en parameter förväntas ha och inom
vilket intervall det verkar troligt att parametern kommer att förändras.

Det säger sig självt att det aldrig blir möjligt att testa alla variabler som kan påverka en simulering
och inte heller hitta alla problem i en taktik. Genom att hitta de viktigaste går det ändå minska de
antalet problem som kan stjälpa taktiken då den används.

Utse faktorer för framgång

Då de parametrar som skall testas har utsetts så skall man bestämma vilka faktorer som skall an-
vändas för att mäta framgång i scenariot. I vissa fall är detta mycket enkelt, i en BVR-strid mäts
framgång i att det egna flygplanet överlever samt att motståndaren skjuts ned. Exakt hur fram-
gång mäts på bästa sätt hamnar utanför detta examensarbete och utreds bäst av en expert på luft-
strid.

Skapa skript

Den sista förberedelsen innan själva testet genomförs är att skapa ett skript vilket skall sortera ut
och presentera vilket resultat varje permutation av variabler ger. Skriptet bör skrivas så att det
blir lätt att läsa igenom och hitta var problem uppstår, alternativt bör det kunna sorteras igen med
ett nytt skript.
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Nedan ses ett exempel på hur en del av datan från ett test kan se ut. I detta exemplet varieras skjut-
avstånden, uttryckta i procent av maximalt skjutavstånd, och antalet nedskjutna flygplan på varje
sida mäts. Skript har här sorterat fram resultatet av en strid i form av ett ‘fotbollsresultat’ och för
varje resultat vilken permutation av namngivna variabler som ledde dit.

0 - 1    |  $limit4$ 60   $limit3$  50   $limit2$ 100 $limit1$ 90  |
0 - 1    |  $limit4$ 50   $limit3$  50   $limit2$ 100 $limit1$ 90  |
1 - 0    |  $limit4$ 100 $limit3$  100 $limit2$ 90   $limit1$ 90  |
1 - 0    |  $limit4$  90   $limit3$   100  $limit2$ 90   $limit1$ 90  |

6.6.3 Körning

Själva körningen genomförs genom att TACSI-batch startas och körs. De värden som ska varie-
ras skrivs in i TACSI-batchs gränssnitt tillsammans med namnet på skriptfilen samt andra för
programmet nödvändiga data. Hur lång tid själva körningen tar beror naturligtvis på hur många
permutationer av parametrar som ska köras. Det bör påpekas att körningar med många variatio-
ner kan ta lång tid.

6.6.4 Analys

Efter körningen analyseras resultatet manuellt i syfte att avslöja brister i taktiken. Detta görs ge-
nom att textfilen som skriptet resulterar i studeras manuellt. Då sådana brister hittas så körs ma-
nuella simuleringar för att detaljstudera vad som orsakar problemen. Detta görs genom att de
värden som gav upphov till det oönskade resultatet ersätter variabelnamnen i taktikfilerna varpå
en vanlig TACSI-simulering körs.

Problemen åtgärdas sedan. Detta bör göras med så små ingrepp som möjligt eftersom varje in-
grepp i taktiken riskerar att skapa nya oförutsedda problem.

Efter varje sådant ingrepp bör testet göras om för att kontrollera att problemet löstes samt att inga
nya problem har införts i taktiken. Den komplicerade natur som motiverade testet riskerar här att
hota resultatet, det går dock aldrig att vara helt säker på att nya problem icke införts. De tester
som genomförts har dock indikerat att genom att försöka göra så små ingrepp som möjligt och
genom att genomföra ett nytt test så går det att upptäcka och åtgärda detta problem.

6.6.5 Fler variationer

Då ett test visar att en taktik fungerar som den ska för de variationer som testats bör man fundera
på om ytterligare variationer behövs. Nya variationer kan dels komma av redan förutsedda fak-
torer vilka inte inkluderades i tidigare test men även av upptäckta faktorer från tidigare test. T.ex.
så kan ett alltför bra resultat vara ett tecken på att de variationer taktiken utsatts för inte varit till-
räckliga avancerade.

6.6.6 Avslutning

Robusthetstestet kan på grund av TACSIs komplicerade struktur i princip göras i hur många steg
som helst. Då taktiken ska användas i en taktisk omvärld finns det heller ingen gräns på hur
många variationer som kan göra. Exakt när testet avbryts lämnas upp till konstruktören tillsvida-
re, varje problem som upptäcks och åtgärdas är dock en förbättring av taktiken.

6.7 Bemannat test

I detta avsnitt beskrivs det bemannade testet.
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6.7.1 Bemannat test - designkriterier

För att slutgiltigt värdera om en taktik fungerar som taktisk omvärld eller kanske som underlag
för en beslutsstödsmekanism finns ingen ersättning för att faktiskt testa taktiken i den miljö där
den är tänkt att verka, alltså i en bemannad flygsimulator. Den bemannade metoden är tänkt att
utgöra ett sådant test.

I denna metod föreslås en gemensam metod för hur ett obeservationstestet läggs upp. Sedan dis-
kuteras ett antal förslag för hur själva testet kan genomföras. Dessa förslag är baserade på analy-
tiker på SAABs erfarenheter av bemannade test samt mina egna erfarenheter av att använda
ADEC som en bemannad simulator.

Själva den gemensamma metoden är upplagd som en ‘strukturerad intervju’ för att på detta sätt
så effektivt som möjligt få kunskap om taktikens eventuella brister. Detta motiveras både med
att simulatorer och piloter är dyra och denna tid bör inte slösas samt att vi vill hitta problemen
taktiken har gällande att fungera tillsammans med det syfte vi från början hade då vi skapade det.
Det är långt ifrån säkert att piloten är införstådd med detta syfte.

Det kan tänkas att om det finns gott om tid eller om taktiken är en viktig del av ett system så skul-
le en pilot kunna tänkas få ‘leka lite’ för att på så sätt hitta nya infallsvinklar. Detta är dock risk-
fyllt eftersom det mycket väl kan tänkas att piloten, istället för att testa om taktiken klarar
realistiskt motstånd, försöker anpassa sitt eget beteende för att besegra just denna taktik (något
som bekräftas av de test jag genomfört med hjälp av ADEC och tillsammans med analytiker på
SAAB). Denna metod tar inte med denna infallsvinkel utan koncentrer sig på den strukturerade
delen.

Ytterligare en tanke med metoden är att visa på hur ADEC kan användas för att ersätta vanliga
bemannade simulatorer. De tester som genomförts med ADEC har visat på problem med denna
metod (se avsnitt 5.1.2) och det är inte säkert att den kommer till praktisk användning i sin nu-
varande form. Det har dock funnits planer på att integrera t.ex. en styrspak med ADEC. Tillsam-
mans med förbättringar av GUI:t, så att det ser ut mer som ett riktigt flygplan, så skulle ADEC
kunna tänkas bli en grund för en skrivbordsbaserad bemannad simulator.

6.7.2 Bemannat test - översikt

Det bemannade testet utgör det sista steget i metodiken för regelkonstruktion. Tanken med detta
test är att utgöra ett sista test för en taktik. I detta steg plockas en pilot in i systemet. Denna metod
är mer resurskrävande än tidigare metoder då kräver insats av en flygförare samt ofta även kräver
tillgång till en mer avancerad simulator än TACSI.

Jag har valt att ta upp ett antal olika former av bemannade test vilka alla går ut på att utsätta tak-
tiken för de påfrestningar som en riktig människa utsätter dem för. Även om det kan sägas att
detta är en sorts observationstest så är upplägget hämtat från ‘strukturerade intervjuer’ (se
avsnitt 2.6.1). Syftet med testen är att få fram pilotens åsikter om taktiken snarare än att lära sig
dennes beteende.

De olika metoderna som inkluderas i denna metodik för regelskrivning är följande (dessa meto-
der beskrivs närmare i nästa avsnitt):

• Observation av taktiken med hjälp av ADEC

• Taktisk omvärld i skrivbordssimulering

• Taktisk omvärld i bemannad simulering

• Taktiken som underlag för en beslutsstödsmekanism.
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6.8 Bemannat test - detaljbeskrivning

I detta avsnitt beskrivs det bemannade testets olika delar i detalj.

6.8.1 Gemensamma drag

Det finns flera olika former på strukturerade intervjuer, dock har de ofta tre huvuddelar. Den för-
sta delen är en introduktion där scenariokonstruktören informerar experten om mål och mening
med testet. Här är det mest konstruktören som talar medans experten lyssnar. Den andra delen
innefattar diskussion av ett antal förbestämda ämnen, i denna del är det istället experten som dri-
ver konversationen. Testet avslutas med en genomgång av de slutsatser som kommits fram till
under testets gång [5].

De gemensamma dragen för de olika testen är i grunden baserade på ovanstående struktur med
modifikation för att passa in i det specifika problemet.

Här följer huvudstrukturen på det bemannade testet:

1. Piloten informeras om hur testet skall gå till och vilka förutsättningar som gäller. Piloten bör
informeras om de punkter som definierades under avsnitt 6.4.4 för att få en klar bild av vad tak-
tiken förväntas göra.

2. Testet genomförs. Detta går i princip till så att piloten tar sig igenom scenariot och under tiden
meddelar konstruktören vilka brister han ser. Exakt vilka former detta tar beror på vilket test som
gäller, se nedan. Konstruktören för protokoll över pilotens åsikter om taktiken. Det är inte tänkt
att pilotens synpunkter skall diskuteras i detta läge.

3. Resultatet diskuteras mellan piloten och konstruktören. Punkt för punkt gås pilotens åsikter om
olika moment igenom. Diskussionen förväntas resultera i en gemensam bild av vad som behöver
förändras i taktiken samt även att fastställa om testet kan anses utgöra en bra mätare på taktiken
eller om det bör göras om.

4. Testet görs om ifall detta anses önskvärt.

5. Konstruktören genomför de modifikationer vilka bedöms nödvändiga. Detta görs utan pilotens
medverkan, det finns ingen mening med att piloten involveras i den tekniska delen av regelskriv-
ningen.

6. Ett nytt robusthetstest genomförs. Detta är nödvändigt för att hitta eventuella nya problem i
taktiken.

7. Ett nytt bemannat test genomförs om detta bedöms nödvändigt. Även om detta inte bedöms
nödvändigt så är det bra om piloten informeras om vad hans medverkan har fått för konsekvenser
samt även få möjlighet att kommentera de förändringar som gjort. Detta både för att få piloten
att känna att hans arbete har betydelse och för att få feedback på genomförda förändringar.

6.8.2 Olika typer av bemannade test

I detta avsnitt diskuteras olika typer av bemannade test som kan tänkas komma ifråga. Resone-
mangen är baserade på diskussioner med analytiker på SAAB om nyttan med bemannade simu-
latorer samt egna experiment tillsammans med analytiker som agerat flygförare. Ingen detaljerad
instruktion ges om exakt hur testen bör gå till, varken här eller i lathunden. Istället presenteras
idéer om hur olika tekniker för bemannade test kan tänkas fungera.
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Piloten observerar taktiken via ADEC

Den enklaste metoden för bemannat test som tagits med här utgörs helt enkelt av att en pilot ob-
serverar ett scenario där taktiken används. Till sin hjälp har piloten TACSI:s gränssnitt, främst
ADEC. Denna metod ger möjlighet att låta en pilot kunna se hur en taktik beter sig under givna
förhållanden och göra en bedömning med ett minimum av resursåtgång.

Den främsta nackdelen med denna metod är att piloten inte involveras direkt i själva taktiken.
Piloten sitter inte själv i flygplanet utan ser istället detta röra sig på skärmen. Piloten har heller
inte tillgång till de instrument han är van vid. Den data som fås via TACSI:s gränssnitt ger både
för lite information (det gränssnitt som finns liknar inte på något sätt det som finns i flygplanet)
och för mycket information(alla motståndare syns t.ex.). Fördelen är dock att metoden varken
kräver så mkt resurser eller lika mycket förberedelse. Scenariot körs som vanligt och testet kan
utföras vid vilken arbetsstation som helst.

Taktiskt omvärld i skrivbordssimulering

Denna metod går ut på att piloten skall flyga ett eget flygplan där taktiken som skall testas utgör
den taktiska omvärlden. För att piloten ska kunna kontrollera simuleringan används ADEC som
ersättning för en styrspak, detta genomförs genom att ett antal slutsatser. En riktig styrspak skulle
naturligtvis vara att föredra men då en sådan saknas kan ADEC användas som ersättning genom
att speciella styrregler skapas om än inte med lika bra resultat.

Själva testet går till på så sätt att piloten tillåts starta och stoppa tiden i scenariot medans kon-
struktören genomför manövrar vilka begärs av piloten. De tester som genomförts under denna
studie har visat på att denna metod var mest effektiv då användaren är mer bekant med exakt vad
TACSIs regler gör och kan översätta de manövrer piloten önskar göra till ett faktiskt beteende.
Om piloten själv skall styra så uppstod ofta missförstånd då en slutsats inte utförde exakt det som
piloten förväntat sig.

Nackdelarna med denna metod är motsvarande som observationsmetoden ovan. Dock ger den
fördelen att piloten försätts i en beslutssituation liknande den som han skulle konfronterat i verk-
ligheten. En fördel jämfört med mer avancerade simulatorer är att det finns en direkt koppling
mellan pilotens beteende och TACSIs regler. Detta underlättar för scenariokonstruktören vid im-
plementationen av förändrningar. Metoden kräver dock längre förberedelsetid och kan behöva
göras om ifall det visar sig att de slutsater som finns tillgängliga för styrning måste kompletteras.

Taktisk omvärld i bemannad simulering

Denna metod går till så att piloten flyger en avancerad flygsimulator där den taktik som skall tes-
tas styr den taktiska omvärlden. Konstruktören observerar flygningen. Piloten bör på detta sätt
kunna ge värdefulla insikter om vilka kritiska misstag hans ‘motståndare’ begår samt om mot-
ståndaren beter sig på ett sätt som kan anses orealistiskt. Fördelen med denna metod är att takti-
ken utsätts för mycket realistiska förhållanden. Denna metod bör användas framför allt för
taktiker vars syfte är att utgöra just taktisk omvärld i en bemannad simulering.

Under detta arbete så har jag inte haft möjlighet att direkt testa denna metod. Baserat på tidigare
erfarenheter hos TACSI-användare så brukar dock bemannade simuleringar av denna typ alltid
ge värdefull information om hur bra en taktik är. Det torde också vara uppenbart att denna form
av test ger störst möjlighet att observera hur taktiken klarar sig mot en pilot då denne befinner sig
i en realistisk situation och därmed beter sig mer realistiskt.
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Taktiken utgör underlag för beslutsstödssystem

Den sista bemannade metoden går ut på att låta den testade taktiken utgöra grunden för en be-
slutsstödsmekanism. Tanken är att piloten skall flyga uppdraget vilket taktiken avses hantera
med TACSI som beslutsstödssystem.

Strävan är att så stor del som möjligt av uppdraget ska flygas automatiskt medans piloten via
ADEC-gränssnittet följer med i vad som händer. Om piloten observerar att beslutsstödssystemet
fattar ett beslut vilket han inte tycker är bra pausar han simuleringen och meddelar kontruktören
vilket beslut som borde fattas istället. Konstruktören ser till att genomföra detta beslut. Syftet
med denna arbetsfördeling är detsamma som i testet där TACSI används som skrivbordssimula-
tor, dvs för att överbygga problemet med att konstruktören har större förståelse för hur TACSI:s
regler är uppbyggda medans piloten vet mer om hur det simularade systemet fungerar i praktiken.

Då simuleringen sedan startas igen bör konstruktören hålla ett öga på hur scenariot utvecklas. Vi-
sar det sig att det även i fortsättningen till stor del kan kontrolleras automatiskt så kan testet fort-
sätta. Om det visar sig att piloten nästan helt behöver ta över flygandet från systemet bör testet
avbrytas eftersom det inte längre säger så mycket om taktiken. Om scenariot avviker alltför
mycket så blir möjligheten att dra lärdomar för den specifika taktiken mindre.

Detta test har fördelen att piloten ser vad som händer i varje läge och kan jämföra med vad han
själv skulla fattat för beslut. En faktor som försvårar arbetet är dock återigen att TACSIs gräns-
snitt skiljer sig avsevärt från gränssnittet i ett flygplan.

Denna typ av test blir också viktigt om syftet med taktiken är att utgöra just grunden för ett be-
slutsstödssystem.
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Kapitel 7 Värdering
Detta avsnitt innehåller en bedömning av värdet med den nya metodiken samt en redovisning av
arbetet med den demonstrationstaktik som utgör ett handfast exempel på hur metodiken kan an-
vändas. Detta kapitel är inte en uttömmande värdering av metodiken, då detta enligt min mening
enbart kan uppnås genom en mer omfattande praktiskt utprovning. Avsnittet innehåller först ett
resonemang kring nyttan med metodiken och därefter en redovisning av ett exempel på hur en
taktik skapats med hjälp av metodiken.

7.1 Resonemang kring metodiken i stort

I detta avsnitt förs ett resonemang om metodikens användbarhet. Syftet med resonemanget är att
förklara på vilket sätt metodiken som presenteras i detta arbete är användbar.

7.1.1 Metodiken i stort

Metodiken för regelkonstruktion har som sagt ännu inte utsatts för en uttömmande utvärdering,
för detta finns inte tid i detta examensarbete. Den metodik som presenteras har dock i flera steg
under utvecklingsprocessen förankrats bland flera av de nuvarande experterna på regelkonstruk-
tion på SAAB. Inledningsvis har arbetet i steg diskuterats med främst min handledare på SAAB
och senare har den färdiga strukturen presenterats för olika TACSI-användare. På detta sätt anser
jag att vi får en bra måttstock på metodikens användbarhet. Bara det faktum att vi har en använd-
bar metod är en förbättring över det tidigare tillståndet då ingen klar metod fanns tillgänglig.

Baserat på den respons jag fått i diskussioner med nuvarande användare av TACSI drar jag slut-
satsen att mer erfarna användare inte kommer att nyttja metoden i sin helhet i dagsläget. Dessa
användare har ofta egna invanda mönster för hur taktiker skapats baserat på egna erfarenheter.
Metoden skulle också behöva ytterliggare genomgång från någon med mer erfarenhet av TACSI
än jag för att anpassas mer till specifika taktik-applikationer. Dock anser jag, baserat på den po-
sitiva respons som erhållits angående metodens allmänna struktur, att den grundstruktur som
valts utgör bra start för hur en metodik för regelkonstruktion som byggts för vår metod även är
användbar. Det gäller att den kan utgöra en god startplattform för vidare arbete för att förbättra
taktikskapandearbetet. Framför allt uppdelningen av taktikskapandet i olika faser och den struk-
turering av arbetet det ger anser jag vara nyttigt för detta.

Baserat på de praktiska försök jag genomfört och de diskussioner som förts anser jag dock att
metoden i sin nuvarande skepnad antagligen kommer att vara mer användbar för nya användare,
vilket ju var ett av motiven. Genom att det skapats en lathund som beskriver metoden finns nu
en instruktion som specifikt behandlar hur regelkonstruktion i TACSI kan genomföras, något
som saknats tidigare. Metodens uppdelning av regelkonstruktion i moment kommer också att un-
derlätta för nya användare att sätta sig in i arbetet. Lathunden kommer eventuellt att inkorporeras
i TACSIs användarhandledning.

Användandet av externa experter som hjälpmedel i den nya metodiken torde också vara en för-
bättring jämfört med tidigare. Genom att dela upp arbetet i delar och använda ADEC som proto-
typ av taktiken och som ett sambandsmedel mellan expertens kunskap kommer det att bli lättare
för både nya och erfarna användare av TACSI att tillgodogöra sig den kunskap som finns hos
piloter och systemtekniker för att kunna omsätta denna i regler.

7.1.2 Verktyg

En viktig del i metodiken är användandet av existerande verktyg som hjälpmedel för regelkon-
struktion. Dessa verktyg är ADEC och TACSI-batch.
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ADEC

Vad gäller ADEC så måste det för det första anses utgöra en klar förbättring av möjligheterna att
skapa regler att det direkt i TACSIs gränssnitt går att se vilka regler som exekveras vid en given
tidpunkt. Detta är något jag själv upplevt då jag skapat regler och även om detta inte utvärderats
och förankrats bland så många användare så anser jag att det är en förbättring.

Då jag själv skapat taktiker som ny användare har även ADECs möjligheter att direkt styra simu-
leringen varit till stor hjälp för att hitta fram till bra taktiker utan att för den skull behöva redigera
om taktik-parametrarna. Metoden att göra detta har även förankrats genom diskussioner med
framförallt min handledare. ADEC har även praktiskt använts som hjälpmedel för regelkonstruk-
tion inom ett pågående arbete för att värdera möjligheterna för automatiserad styrning av
UAV:er. Här har ADEC bl.a. utnyttjats som illustration för att i omgångar diskutera upplägg av
taktik samt för att illustrera hur ett scenario kan gå till genom direkt styrning. Även om vi här
skulle önska en mer uttömmande utvärdering så anser jag baserat på de praktiska tester jag haft
samt de faktum att metoden redan använts praktiskt att metoden är användbar som hjälpmedel
för regelkonstruktion.

TACSI-Batch

Vad gäller användbarheten av TACSI-batch, har jag fått god respons från användare av TACSI
vad gäller möjligheten att testa hur väl en taktik fungerar då den utsätts för en varierande omgiv-
ning. Att skriva om en taktik och sedan köra om simuleringen är något som tar lång tid vilket ofta
leder till att det förblir okänt hur taktiken uppför sig i situationer som varieras något från det sce-
nario där den ursprungligen skapats. Jag har under arbetet genomfört ett antal tester (av den typ
som visas i exempeltaktiken) där jag lyckats hitta små problem i taktiker genom att använda me-
toden för robusthetstestning och lyckats åtgärda dessa problem på ett sådant sätt att inga nya pro-
blem uppstod vid ett nytt robushetstest. Min slutsats baserat på de tester jag genomfört är att även
om detta test inte utgör en fullständig säkerhet mot brister i taktiker så måste det ändå metoden
anses vara en klar förbättring.

Bemannade simuleringar

Den del av metoden som har störst behov av vidare arbete är avsnittet om bemannade simule-
ringar. Baserat på intervjuer med TACSI-användare på SAAB så är bemannade simuleringar en
viktig komponent då det gäller att skaffa kunskap om hur luftstridstaktiker går till och har därför
fått en plats i denna metodik. De riktlinjer för hur dessa ska gå till som presenteras i metodiken
är baserade på intervjuer och tester med TACSI-användare på SAAB samt i viss mån den teori
för intervjuteknik som finns i ‘An Introduction to Knowledge Engineering’[5]. Metoderna för
användandet av ADEC som en skrivbords-flygsimulator är utvecklade genom att praktiskt prova
sig fram tillsammans med experter på luftstridstaktik på SAAB. Dessa tester har indikerat att det
är möjligt att använda ADEC som skrivbordssimulator på detta sätt men att det behövs ytterligare
arbete för att hitta och lösa problemen med detta. Den metod som anges för detta får snarare anses
vara en bas att stå på för vidare arbete.

7.2 Demonstrationstaktik

En del i detta examensarbete har varit att skapa en demonstrationstaktik för att illustrera hur me-
toden fungerar. I detta avsnitt beskrivs denna demonstrationstaktik, hur den skapats med hjälp av
den nya metoden samt lärdomar från skapandet. En brist med demonstrationtaktiken är att den
inte innehåller det bemannade testet. Orsaken till detta är främst tidsbrist. Förhoppningvis kom-
mer det bemannade testet värderas bättre senare.
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7.2.1 Syfte med demonstrationstaktik

Syftet med demonstrationstaktiken är att för det första demonstrera hur metodiken används och
för det andra dra slutsatser om värdet med metodiken. Metodiken beskrivs relativt korfattat och
alla hänsynstagande beskrivs ej. Tanken är att demonstrationstaktiken ska visa hur en taktik väx-
er fram genom metodikens olika steg.

Metodiken kommer inte att kunna anses fullständigt utvärderad i och med detta. Dock får det
ändå anses belagt att metoden är en förbättring mot tidigare då det inte funnits någon strukturerad
metod för detta.

7.3 Taktikansats vid skrivbordssimulering

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av den första fasen av den manuella metoden, se
avsnitt 6.4.

7.3.1 Syfte och förutsättningar

Första fasen för att skapa en taktik i vår metod är att bestämma syfte och förutsättningar.

Syftet är att skapa en bra taktik vilken skall fungera som motståndartaktik i en bemannad simu-
lering.

För att uppnå detta syfte väljer vi målet är att skjuta ned motståndaren utan att själv bli nedskju-
ten. Att överleva prioriteras högre än att skjuta ner motståndaren.

Scenariot i vilken taktiken skall fungera utgörs av en “1 mot 1 BVR-strid”, dvs en strid mellan
exakt två flygplan där båda är utrustade med BVR-robotar. Båda planen använder sig av samma
flygplansmodel (modellen är benämnd demoflygplan och har gemensamma drag med JAS39)
samt 4 stycken robotar (aktiva radarrobotar). Scenariot inleds då båda har en fart på mach 0.9M
och en höjd av 6 km samt befinner sig på ett ungefärligt avstånd på 11 km.

Ovanstående begränsningar anses gälla vid all användning av scenariot. För att ytterligare för-
enkla så bestämdes att scenariot upphör när båda parter gjort av med sin ammunition.

Tanken med dessa begränsningar är att taktikskapandet förenklas genom att från början avgränsa
vad taktiken ska och inte ska göra.

7.3.2 Skapande av struktur

I nästa fas av den manuella metoden skapas en grundstruktur för taktiken.

För att konstruera en struktur ägnades först en del tid åt experimenterande med gamla taktiker.
Den taktik som fick ligga till underlag var en taktik som tagits fram för att demonstrera ADEC.
Denna taktik var framtagen för JAS39 utrustad med AMRAAM vilket gjorde att den inte var helt
pålitlig för den nya taktiken vilken utnyttjade ett demo-flygplan. Taktiken var dock skriven för
BVR-strid vilket gjorde att själva upplägget kunde anses som en bra källa för kunskap.

Detta arbete ledde fram till en inledande skiss där jag valde att dela upp striden i en inflygningsfas
för att bygga upp energi (i form av höjd och fart), en attackfas för att avlossa robotar samt en es-
cape-fas för att undkomma fientliga robotar. Nedan illustreras den första taktikskissen.
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Figur 7.1 Det första strukturförslaget.

Med denna struktur som bas genomfördes en diskussion men min handledare, som länge arbetat
med att utveckla taktiker för TACSI och har god kännedom om luftstrid. Ur den informella dis-
kussion som genomfördes drogs slutsatsen att grundidén med taktiken var god men att det skulle
vara nyttigt att dela upp taktiken i en specifik fas för varje enskild robot. Detta var baserat på tan-
ken att den första roboten avlossas på långt avstånd för att tvinga motståndaren till undanmanöv-
rar och därefter arbeta sig närmare motståndaren för varje ny robot. För varje robot tas en större
egen risk för att öka chansen för träff. Den ökade risken motiveras med att motståndaren troligt-
vis befinner sig i ett sämre läge än tidigare på grund av undanmanövrar. För att uppnå så stor ef-
fekt som möjligt så bör vi innan varje nytt skott bygga upp fart och höjd(energi). Efter skott måste
kontakt upprätthållas med roboten tillräckligt länge för att den själv ska kunna låsa på målet
(länkning).

Ur detta skapades en ny struktur. Varje robot fick en egen energiuppbyggnads-fas som kunde an-
passas efter det läge som anses råda vid olika tillfällen under striden. Efter denna fas införs en
attackfas, där syftet är att rikta planet mot motståndaren samt avlossa en robot. Därefter kommer
en länk-fas där vi ser till att styra roboten mot motståndaren tills den låst på målet. Dessutom
finns även en undanmanöverfas för att undvika inkommande robotar. Den nya strukturen be-
skrivs mer detaljerat i nästa avsnitt.
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Den nya strukturen

Här beskrivs den struktur som vi till slut landade på.

Nedan följer en illustration av strukturen för vår taktik vilken är skapad för att styra ett flygplan
i vårt scenario. Strukturen är konstruerad för att vara pedagogiskt uppbyggd så att diskussioner
med experter underlättas samt vara flexibel så att den inte styr upp alltför hårt vilka regler som
kan tänkas fylla upp den.

Figur 7.2 Den slutgiltiga strukturen

Strukturen är konstruerad för att vara lättbegriplig så att den kan underlätta diskussioner med ex-
perter. Den ska även vara generell så att den inte alltför hårt styr upp vilka regler den ska inne-
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hålla. I strukturen har striden uppdelats i en fas för varje robot. Inför varje robot skall vi försöka
skapa ett energiövertag, manövrera oss till attackläge och därefter skjuta. Efter skott ska vi länka
roboten för att sedan, eventuellt, genomföra en undanmanöver.

Nedan förklaras de olika tillstånden.

• BVR

Detta är ett start-tillstånd vilket har till enda uppgift att initiera taktiken.

• Ms x (Build Energy)

I dessa tillstånd byggs energi. Detta görs genom att på ett så effektivt sätt som
möjligt öka fart och höjd samt svänga mot fienden.

• Attack

I dessa tillstånd riktas vårt flygplan in mot fienden och en robot avlossas.

• Link

I dessa tillstånd svänger vi ut i sida så långt att vi precis undviker att tappa kontakten
med vår robot, syftet är att hålla sig undan men samtidigt kunna styra roboten tills
den är autonom.

• Avoid Ms

I dessa tillstånd undviker vi eventuella robotar vilka fienden lyckas skjuta mot oss.

Syftet med att dela upp de till synes ganska lika faserna i flera är att skapa flexibilitet för att op-
timera effekten av varje robot.

7.3.3 Beslutsknappar

Nästa steg i uppbyggandet av vår taktik är att skapa besluts-knappar. Detta går ut på att fundera
på vilka olika manövrar som behöver genomföras för att utföra beteendet som behövs i en viss
fas. Detta genomfördes på samma sätt som ovan, först funderades det hela igenom och slutsatser
skrevs för de olika faserna. Dessa slutsatser testades stegvis genom att ADEC utnyttjades för att
styra simuleringen, en fas i taget.

Efter att detta gjorts genomfördes en diskussion med en expert där innehållet i varje del av tak-
tiken diskuterades. Taktiken flögs manuellt igenom ett antal gånger genom att ADEC användes.
Dessa diskussioner beskrivs ej närmare här. De beslut som slutligen användes implementerades
i form av slutsatser.

För de olika kategorierna av beslutsknappar ovan infördes följande beslut (sorterade efter till-
stånd):

• BVR

Inga specialla beslut utan bara nödvändiga initialiseringar.

• Ms x (Build Energy)

Climb 15 (high g) - Flygplandet svänger mot fienden och stiger med 15 graders
stigvinkel. Maximal tillåten g-belastning är hög.

Climb 15 - Samma som ovan fast med lägre belastning.
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Climb 5 (high g) - Flygplandet svänger mot fienden och stiger med 5 graders stigvin-
kel. Maximal tillåten g-belastning är hög.

Climb 5 - Samma som ovan fast stigning med 5 grader.

• Attack

Gimbal 0 - Styrning mot motståndaren med bibehållen höjd.

Lead Pursuit - Styrning mot motståndaren.

Fire - Avlossa robot.

• Link

Gimbal 55 - Styrning så att egen fartvektor pekar ut 55 grader från motståndaren.

Lead Pursuit - Samma som motsvarande under Attack.

• Avoid Ms

Escape Hvy - Fly från inkommande robot genom att svänga med hög belastning och
dyka kraftigt.

Escape Light - Fly från inkommande robot genom att svänga bort från den utan att
ändra höjd.

7.3.4 Regelkonstruktion

I nästa steg var det dags att fylla ut besluten med regler samt skriva regler för övergången mellan
tillstånd. Denna process genomfördes till stor del genom manuellt experimenterande vid skriv-
bordet. Då en tillräckligt bra regelbas skrivits för att taktiken ska fungera så genomfördes återi-
gen en diskussion med en expert. I denna diskussion demonstrerades först taktiken för experten,
därefter fick experten komma med kommentarer om taktikens utformning. Under hela processen
utnyttjades TACSI och ADEC för att illustrera vad experten menade och för att hitta tillbaks till
viktiga delar.

7.3.5 Slutsatser från den manuella metoden

Den viktigaste slutsatsen man kan dra från skapandet av demonstrationstaktiken för den manu-
ella metoden är att den faktiskt går att använda. Tidigare har ingen strukturerad metod funnits
vilket gjort att det varit lätt att gå vilse i mängden av regler och slutsatser. Genom att dela upp
taktikskrivandet i flera faser så blev det lättare att fokusera på enskilda bitar. När väl den svåraste
fasen, att skriva själva reglerna, genomfördes så kunde jag fokusera på att skapa så bra manövrar
som möjligt för enskilda faser.

ADEC var ett mycket nyttigt hjälpmedel då jag skapade min demonstrationstaktik. Själva felsök-
ningsdelen är en del jag alltid hade problem med då jag skrivit regler tidigare, detta underlättades
mycket då ADEC användes genom att jag kunde följa vilka regler som exekverades nät då jag
observerade scenariot.

En av de mer komplicerade delarna i själva regelskrivningen har varit att justera själva parame-
tervärdena för olika premisser och slutsatser. Detta på grund av att det är svårt att inse vad en viss
parameterinställning har för effekt i simuleringen och att det tar lång tid att skriva om och testa
varje värde. Här hade jag stor nytta av ADEC då jag hade möjlighet att direkt i simuleringen skaf-
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fa mig en känsla för vad som skulle hända om jag t.ex. dröjer lite med att avlossa en robot eller
kanske avlossar den något tidigare. På detta sätt kunde jag få en uppfattning om på vilket sätt pa-
rametrarna kunde varieras och därigenom lägga ner mindre tid på att experimentera med inställ-
ningarna.

7.4 Robusthetstest

Syftet med robusthetstestet är att minska känsligheten hos taktiken för sådana förändringar vilka
kan tänkas uppstå då taktiken används. Syftet med taktiken som skapats i detta exempel var, som
tidigare nämnts, att utgöra motstånd i en taktisk omvärld. I detta fall kan vi förvänta oss ganska
stor variation på pilotens, vår taktiks motståndares, beteende. Då vi inte kan förutse alla möjliga
förändringar så väljer vi ut några stycken som vi antar har stor verkan på scenariots utfall och där
vi bedömmer att risken är stor för variationer.

7.4.1 Förberedelser

Den första delen i ett robusthetstest är förberedelserna. Dessa innefattar att utse vilka parametrar
som ska varieras, utse vilka faktorer som skall användas för att mäta framgång samt skapa nöd-
vändiga skript för att presentera informationen från testen.

De faktorer vi väljer att variera hos motståndaren är skjutavstånd, utgångsläge samt maximal g-
belastning vi undanmanövrar. Som mätvärden valdes antalet nedskjutningar på varje sida. Motiv
till varför just dessa parametrar och mätvärden valts beskrivs nedan.

Som taktik för motståndaren använder vi samma taktik som användes då den manuella metoden
skapades. Vi konstruerar också ett skript för att sortera ut antalet nedskjutningar på båda sidor.

Parametrar att variera

Vi väljer i detta robusthetstest att variera motståndarens skjutgränser, dvs hur nära han försöker
komma innan han avlossar sina robotar, den maximala g-belastningen motståndaren utsätter sitt
flygplan för då han försöker svänga mot oss samt det utgångsläge motståndaren har då scenariot
inleds. Sammanfattat är motiven för att välja just dessa parametrar att de utgör sådant vi anser
har stor betydelse för utgången för scenariot samt också är sådant som kan anses varera då takti-
ken används. En mer detaljerad motivation till valen följer nedan.

Skjutavstånd

Skjutavståndens betydelse kommer av att en robot har begränsad livslängd. Avfyras roboten på
långt avstånd tvingar vi motståndaren att genomföra sin undanmanöver tidigare men han kan
även avbryta sin undanmanöver tidigare då vår robot “dör” tidigare. Avfyrar vi vår robot sent så
ger vi motståndaren en chans att komma i bättre skottläge medan vi samtidigt har större chans att
träffa motståndaren eller tvingar honom till en större undanmanöver. Skjutavstådet är något som
med stor sannolikhet varieras i en verklig strid eftersom det är en bedömningsfråga från pilotens
sida när han väljer att skjuta.

Utgångsläge

Utgångsläge varieras eftersom en mänsklig motståndare kan tänkas vilja genomföra manövrar
för att komma i bättre utgångsläge. Då vi gör mindre variationer i utgångsläget i sidled (vi har
scenariot specificerat att motståndarna ska befinna sig på ett visst avstånd från början) så kan vi
testa om vi kan upptäcka några större försämringar om motståndaren inte kommer från det håll
vi förväntat oss.
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Maximal g-belastning

Hur våldsamma undanmanövrar en pilot väljer att göra har stor betydelse för stridens utgång. Om
en våldsam manöver genomförs kommer flygplanet att snabbare hamna i skottläge men förlora
mer fart samtidigt som en lättare manöver bevarar farten men gör att svängen tar längre tid att
genomföra. I en luftstrid är det inte möjligt att skjuta mot en motståndare som är bakom oss samt-
tidigt som högre fart på vårt flygplan ger en högre utgångshastighet för vår robot och därmed
ökar chansen för träff. Vi varierar detta beteende genom att i vår taktik variera den maximala g-
beslastningen som tillåts under en sväng.

Mätvärden

Nedan beskrivs motivet till valet av mätvärden.

Målet med scenariot är att skjuta ned motståndaren utan att själv bli nedskjuten, alltså väljer vi
att mäta utgången av scenariot genom att kontrollera vem som blir nedskjuten och presentera re-
sultaten i form av ett ‘fotbolls-resultat’. T.ex. så motsvarar ‘1-0’ att flygplanet som har vår taktik
lyckats skjuta ned motståndaren samtidigt som motståndaren ej lyckades skjuta ner vårt plan.

Organisation av test

Vi väljer att inte testa alltför många utgångslägen då vi bedömmer att det viktiga är att se om tak-
tiken klarar av att hantera att motståndaren inte befinner sig i exakt samma läge som förutsett. Vi
testar även ganska få belastningar. Vi antar att vi ändå kan se en trend i hur ökad eller minskad
maxbelastning påverkar scenariot. Skjutavstånden behöver vi testa fler av då vi från tidigare er-
farenheter sett att det kan vara svårt att förutsäga vad som händer då skjutavstånden antar olika
värden. Ytterligare en begränsande faktor för antalet värden som testas är tidstågången som kan
bli ganska omfattande vid batch-simuleringar.

Testet delas upp i två delar. Först testas förändringar i skjutavstånd tillsammans med förändring-
ar i max-belastning vid undanmanövrar. Därefter testas skjutavstånd i kombination med utgångs-
läget. Vi väljer att inte variera alla faktorer i samma test då det blir svårt att urskilja enskilda
delar. Att vi väljer att kombinera just skjutavstånden med de två övriga beror att de stora varia-
tioner som antas uppstå på grund av skjutavstånden ger oss ett större urval av värden att titta på
utan att för den skulle göra datamaterialet ohanterbart.

7.4.2 Genomförande av Test 1

Det första testet som genomfördes var en variation av skjutavstånden och den maximala belast-
ningen och vid undanmanövrar. Skjutgränser valdes baserat på vad som kunde anses som rimliga
intervall som en riktig pilot skulle kunna tänkas välja. Yttre skjutgräns av det avstånd på vilket
en robot beräknas träffa om motståndaren fortsätter på aktuell kurs och fart, själva variabeln ang-
es i procent av denna skjutgräns. Tre olika beslastningar testades, 2,3 och 4 g. 3 g var den belast-
ning som valdes för vårt eget flygplan och de två övriga valdes för att se om det fick någon
märkbar effekt om belastningen ökades eller minskades.

De olika värdena som skulle testas matades in i TACSI-batch (se nedan) och simuleringen star-
tades.

Den data som leverarades av vårt skript sammanställdes så attdet enkelt gick att se de huvudsak-
liga resultaten för de olika belastningarna. Vi valde att inledningsvis inte titta på skjutgränserna
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utan istället presentera summan av alla simuleringar för varje belastning (variabeln $load$ ned-
an).

Här nedan presenteras resultatet:

$load$ 2
1 - 0:  180
0 - 1: 0

$load$ 3
1 - 0:  133
0 - 1: 0

$load$ 4
1 - 0:  83
0 - 1: 0

Totalt:
1 - 0  396
0 - 1  0
0 - 0  144
1 - 1  0

totalt  540

Av totalt 540 (jämt fördelade över de tre belastningarna) simuleringar slutade 396 i 1 - 0 och 144
i 0 - 0, dvs “vår” taktik vann 144 gånger medans vi inte fick några 0 - 1 eller 1 - 1 resultat. Detta
måste anses indikera att vår taktik klarade förändringar i g belastning ganska bra. Vi finner också
att vi lyckades sämre med att skjuta ned motståndaren vid hög g-belastning. Ytterligare tid lades
inte ner på analys av detta test utan vi nöjde oss med att inga värden tycktes resultera i att vårt
flygplan förlorade.

7.4.3 Test 2

Det andra testet som genomfördes var en variation av utgångsläge (variabeln $pos$ nedan) samt
av skjutgränser. Vi testade åter skjutgränserna för att få lite variation på testet och täcka upp fler
fall.

Skjutgränserna valdes lika som föregående fall medans utgångslägena varierades mellan 3 olika
värden. Syftet med att välja tre värden var att testa om vi kunde se någon märkbar försämring i
hur vår taktik klarade av att hantera om motståndaren kom från en position som skiljde sig från
den position vi ursprungligen antagit.

Datan som leverarades av vårt skript sammanställdes så att vi enkelt kunde kunde se de huvud-
sakliga resultaten för de olika belastningarna. Vi valde åter att inledningsvis inte titta på skjut-
gränserna utan istället presentera summan av alla simuleringar för varje belastning.

Här nedan presenteras resultatet i den form vi fick efter att ha använt ett skript för sortering. Re-
sultatet presenteras så att vi för varje position visar hur många resultat av olika typ vi fick, 1-0
representerar att ‘vårt’ flygplan vann o.s.v.

$pos$ 120
1 - 0:  337
0 - 1: 0
1 - 1: 0
0 - 0: 0
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$pos$ 130
1 - 0:  366
0 - 1: 0
1 - 1: 0
0 - 0: 0

$pos$ 140
1 - 0:  340
0 - 1: 0
1 - 1: 0
0 - 0: 0

Totalt:
1 - 0  1043
0 - 1  0
0 - 0  109
1 - 1  0
totalt  1152

Som synes i detta fall så är skillnaden knappt märkbar. Vi kan alltså anta att vår taktik är ganska
robust mot förändringar i utgångsläge. Ingen ytterligare analys ansåg nödvändig.

7.4.4 Extra test med ny variation

Ovanstående tester visade på att vår taktik var relativt robust mot de variationer som testats. För
att ytterligare testa vår taktik beslutades om en ny variation. Tanken med detta test var även att
försöka hitta en svaghet i taktiken för att på så sätt demonstrera hur metoden kan hitta brister.

För detta syfte så ställdes den aktuella taktiken mot sig själv. Dvs vi gav motståndaren samma
grundtaktik som vårt eget flygplan hade och varierade därefter motståndarens parametrar.. I den-
na taktik varierade vi skjutavstånden på samma sätt som i de tidigare testerna.

Resultatet blev följande:

Totalt:

1 - 0  232
0 - 1  624
0 - 0  97
1 - 1  343

totalt  1296

Som synes resulterade detta i ett stort antal egna nedskjutningar, dvs vår taktik misslyckades med
att överleva mot den nya motståndaren i flera fall. För att undersöka orsaken till detta detaljstu-
derades datan från simuleringen för att se vilka permutationer som resulterade i det oönskade re-
sultatet.

Det visade sig snart att alla fall där vårt flygplan blev nedskjutet i två distinkta fall. För det första
vid en viss permutation av skjutgränser för de tre första robotarna. För denna permutation blev
vårt plan nedskjutet oberoende av vad den sista roboten avlossades på för avstånd. För det andra
sköts planet ned då den första roboten avlossades på ett kortare avstånd än 70% av den yttre skjut-
gränsen.

För att avgöra vad problemen berodde på genomfördes manuell simulering med de aktuella vär-
dena.
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Det första problemet visade sig beror på en lösning som valts för undanmanövrar i taktiken. För
att optimera våra undanmanöver när vi blev beskjutna hade en lösning valts där en lättare undan-
manöver genomfördes om motståndaren befann sig långt bort. Det visade sig nu att detta orsaka-
de att vi blev nedskjutna vid just den aktuella permutationen av skjutgränser då vår lättare
undanmanöver visade sig i ett fall vara för lätt för att undkomma. Detta löstes genom att avstån-
det som utgjorde gräns för att en lätt undanmanöver skulle räcka ökades.

Vid den manuella simulering av det andra fallet (vilket stod för den största andelen nedskjutning-
ar) upptäcktes att en miss gjorts vid konstruktionen av taktiken. För att svängen i den första länk-
fasen skulle företas bort från fienden så bestämdes att vi skulle vänta med svängen tills det syntes
vart motståndaren var på väg. Problemet uppstod då motståndaren väntade mycket länge med att
skjuta, eftersom vi då var för nära för att komma undan. Detta problem löstes genom att vi sväng-
de undan senast vid ett visst avstånd även om vi då inte visste vart motståndaren var på väg.

Efter att modifikationerna genomförts gjordes en ny batch-simulering med exakt samma varia-
tioner som tidigare, denna gång visade det sig att våra modifikationer eliminerade samtliga fall
där vårt plan blev nedskjutet.

7.4.5 Slutsatser från robusthetstest

Det genomförda robusthetstestet visar att vi genom att använda denna metod kan gå igenom ett
stort antal modifikationer av ett scenario och med hjälp av skript visa resultatet på ett lättbegrip-
ligt sätt. Vi kan därefter gå in på djupet i den data vi fått, alltså titta på specifika resultat per si-
mulering, och hitta problemen. Det visar också att metoden ger oss möjlighet att hitta och åtgärda
problem med vår taktik som kan vara mycket svåra att upptäcka utan att genomföra ett stort antal
manuella simuleringar.

Ett problem som testet visar på, då vi inledningsvis inte upptäckte problemen, är att det blir svårt
att hitta alla problem som kan finnas i en taktik. Jag anser ändå att metoden är användbar då den
jämförs med alternativet som är att upptäcka alla problem genom att göra manulla simuleringar,
något som är alltför tidskrävande.
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Kapitel 8 Resultat och slutsatser
I detta avsnitt sammanfattas de resultat som utmynnat ur detta examensarbete. Resultatet kopplas
till de syften med arbetet som presenterades i avsnitt Kapitel 3.

8.1 Undersökning av metodik för regelkonstruktion

Detta var ett av de mer abstrakta syftena med arbetet men ändock en del som resulterat i viktiga
resultat om vi ser till omedelbar praktiskt nytta. Genom hela arbetes gång har en diskussion förts
tillsammans med min handledare. Under denna diskussion har nya idéer och lärdomar framkom-
mit om svårigheterna med regelkonstruktion och vad som kan göras för att underlätta processen.
Dessa diskussioner och lärdomar har för min del tillämpats då verktygen utretts och metodiken
skapats medan de för min handledares del kommer att kunna vara till nytta i det dagliga arbetet
med TACSI.

8.2 Verktyg

Ett mer ingående resonemang om de slutsatser som framkommit rörande användande av ADEC
och TACSI-batch som hjälpmedel för regelkonstruktion i TACSI finns i Kapitel 5. Sammanfatt-
ningsvis så har det arbete som genomförts indikerat att både ADEC och TACSI-batch är använd-
bar som hjälpmedel för regelkonstruktion.

ADEC tillför en ny dimension till TACSI, både i form av bättre övervakningsmöjligheter och
möjligheter att styra simuleringen. Detta gör regelskrivning i TACSI mer tillgänglig för den som
inte har så stor vana vid att använda systemet. Detta ger också ett utmärkt verktyg för att diskutera
hur en taktik skall utformas tillsammans med experter på luftstridstaktik då TACSIs och ADECs
gränssnitt gemensamt ger en bättre koppling mellan beteende och regler. Den senare delen har
redan kommit till nytta under arbete med att ta fram en taktik för att demonstrera autonom styr-
ning av UAV:er.

TACSI-batch har visat sig kunna vara till nytta för att minska problemen med att de många fak-
torer som påverkar en simulering kan göra resultatet oförutsägbart. Genom att variera ett stort
antal parametrar hos motståndaren till vår taktik har vi hittat brister i taktiker som det antagligen
skulle varit ren slump om vi hittat utan denna metod. Problemen hade antagligen visat sig efter
ett tags användning av taktiken. Ett annat viktigt resultat är svårigheterna att optimera parametrar
genom att variera vår egen taktik. Denna del var en idé runt vilken det fanns en del förhoppningar
inledningsvis. Dock visade det sig efter ett flertal försök att det var svårt att få några resultat som
gick att använda. I efterhand drar jag slutsatsen att misslyckandet med att hitta en metod för att
optimera egna taktiker bygger på samma faktorer som gjorde att robusthetstestningsmetoden
fungerade, nämligen det faktum att det är komplicerat att skapa en taktik som inte i någon mån
är anpassad till det scenario i vilken det skapas. Jämfört med att hitta parametrar manuellt så op-
timerade TACSI-batch sina parametrar mycket mer exakt för ett visst scenario, parametervärden
som motsvarade orealistiskt beteende kunde fungera mycket bra i ett visst scenario. Analogt så
hjälpte robusthetsmetoden till att hitta en del misstag som gjorts då taktiken skapats på grund av
att taktiken anpassat till just det aktuella scenariot.

8.3 Metodik för regelkonstruktion

Det viktigaste resultatet är metodiken för regelkonstruktion som presenteras i Kapitel 6. I denna
metodik har de kunskaper som inhämtats under de övriga stegen tillämpats. Metodiken har pre-
senterats för flera analytiker på SAAB och fått positiv respons. Metodiken kan användas både
Resultat och slutsatser 59



Metodiker vid regelskrivning
som en helhet för att skapa en taktik men utgör även en demonstration för hur ADEC och TACSI-
batch kan sättas in i taktikskapandeprocessen.

Metodiken kommer antagligen att har sin största nytta som hjälp för nya användare som skall lära
sig att skriva regler i TACSI. Detta gäller i synnerhet den manuella metoden. I detta syfte finns
tankar på att inkorporera lathunden i TACSIs användarhandledning. Det är dock viktigt att påpe-
ka att metoden inte värderats tillräckligt för att direkt kunna säga att den bör vara där. Enligt min
mening behövs ytterligare värdering innan den är klar att användas.

8.4 Demonstration av metodik

För att demonstrera metodiken och för att ge spridning åt den kunskap som inhämtats har ett test-
scenario skapats. Demonstrationen har också ett värderingsyfte, den visar att metoden faktiskt
går att använda. Detta scenario har presenterats på SAAB samt visats för olika analytiker där. På
grund av tidsbrist har tyvärr inte det bemannade testet varit med i denna taktik. Metoden har ändå
diskuterats med TACSI-användare på SAAB, dessa diskussioner finns med i bakgrunden till det
resonemang som för i Kapitel 7.

8.5 Sammantaget

Detta arbete har varit mer komplicerat än vad som antogs från början vilket i efterhand dels kan
tänkas bero på en viss brist på avgränsning och dels en något diffus definition av vad som skulle
göras. Min egen brist på erfarenhet runt användning av TACSI har både varit ett problem och en
tillgång. Ett problem iochmed det att det finns mycket att lära om hur TACSI fungerar, något som
tagit mycket tid, men en tillgång i och med att jag fått en inblick i hur det är för en ny användare
att konfronteras med TACSI, en erfarenhet som är svår att komma tillbaka till för de analytiker
som idag finns på SAAB.

De resultat som presenterats i denna rapport utgör enligt min mening en god grund för fortsatt
arbete med metodiker för regelkonstruktion och innehåller värdefulla idéer som kan vara till stöd
för nya såväl som gamla användare av TACSI.
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Kapitel 9 Fortsättning
I detta avsnitt presenteras några tankar om hur detta arbete kan byggas vidare.

9.1 Metodikens framtid

Vilken framtid metoden har är i dagsläget lite osäkert och beror på hur stort intresset i framtiden
blir för att ha en strukturerad metod för regelkonstruktion. Att behovet av en sådan metod finns
är klart, det är dock som alltid en fråga om tillgängliga resurser.

Det kan mycket väl tänkas att hela eller delar av metoden inkorporeras i TACSIs användarhand-
ledning redan i sitt nuvarande skick, det finns indikationer på att så kan ske. En förutsättning för
att metoden som helhet ska kunna användas på längre sikt är dock att den anpassas till nya TAC-
SI.

De lärdommar som inhämtats om ADEC och TACSI-batch och hur dessa kan användas kommer
dock att finnas kvar oberoende av hur det går för metodiken i stort. Framförallt ADEC då detta
till viss del redan har utnyttjats för att bygga taktiker för värdering av UAV-styrning. Vad gäller
metoden för att använda TACSI-batch så finns ett intresse för att kunna genomföra den sortens
tester som den innebär, förhoppningsvis är intresset så stort att metoden tas upp och används.

9.2 Vidareutveckling

I detta avnitt anges ett antal spår för att komma vidare i arbetet med metoden.

9.2.1 Nya TACSI

Det pågår för närvarande ett arbete med att införa en ny version av TACSI, version 8. I denna
version har både gränssnitt och den underliggande strukturen omarbetats. Även om detta system
redan till viss del finns i drift så är det TACSI version 7 som legat till grund för detta arbete. Detta
beror främst på att det nya TACSI inte var helt färdigt då detta arbete påbörjades. De flesta an-
vändare utnyttjar också TACSI version 7.

Det kan antas att den manuella metoden kan tillämpas direkt i det nya TACSI. Det rekommen-
deras dock att en genomgång görs av metoden innan detta sker. Vad gäller robusthetstestet och
ADEC så behöver först dessa verktyg införas i nya TACSI. I skrivande stund finns ett intresse
för att främst införa ADEC även om detta inte ännu är genomfört.

9.2.2 Införande av lathunden i användarhandledningen

En tanke med lathunden är att den ska kunna bli en del i TACSIs användarhandledning. För att
detta ska kunna genomföras kommer metoden antagligen att behöva värderas ytterligare. I syn-
nerhet så skulle det vara nyttigt att låta ett antal nya användare av TACSI använda den för att lära
sig att skriva regler i TACSI.

9.2.3 Skapa formella intervjutekniker

Ett område som skulle kunna arbetas mer på är formen på de intervjuer används i metodiken för
regelskrivning. Intervjumetoden som använts är ostrukturerade metoder som binds upp mot ett
taktikförslag. Även om denna metod fungerat bra här så det möjligt att det skulle gå att förbättra
denna process ytterligare genom att genomföra mer ingående litteraturstudier kring strukturerade
intervjuer. Tanken med detta skulle främst vara att ge ytterligare hjälp till nya användare genom
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att ge en steg för steg-instruktion till hur dessa intervjuer skulle gå till och kanske även utveckla
ett standard protokoll där intervjun dokumenteras.

9.2.4 Bättre värdering av bemannade simulatorer

En brist i detta arbete är den sparsamma värderingen av bemannade simulatorer. Detta är något
som skulle kunna arbetas mer på. Främst genom att närmare undersöka vilka problem som upp-
står vid praktisk användning av det bemannade testet då det används med ‘riktiga’ simulatorer
istället för ADEC.
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Kapitel 10 Sammanfattning
Detta examensarbete går ut på att undersöka metodiker och verktyg för att stödja regelkonstruk-
tion i TACSI.

10.1 TACSI och TACSI-verktyg

TACSI är en taktiskt flygsimulator för att simulera framförallt flygfarkosters uppträdande i
stridssituationer. Detta används främst för att värdera olika taktiker och system utan att behöva
genomföra resurskrävande praktiska test men även för att kontrollera den taktiska omvärlden i
bemannade simuleringar. Farkosters uppträdande i TACSI styrs av regler vilka är baserade på
premisser och slutsatser. Slutsatserna representerar ett beslut medan premisserna representerar
och villkor som måste vara uppfyllda för att ett beslut skall genomföras. Reglerna i TACSI orga-
niseras i block där varje block innehåller en viss typ av regler. Blocken organiseras i sin tur i till-
stånd. TACSI-användaren skapar regler via ett grafiskt användargränssnitt. Då simuleringen
sedan körs kan användaren övervaka simuleringen via ett 3-dimensionellt fönster samt genom att
följa viktiga data för flygplan och robotar. Med hjälp av verktyget ADEC kan användaren även
följa vilka regler som exekveras vid varje given tidpunkt.

ADEC är ett av de två verktyg som undersökts lite närmare i detta arbete, det andra är TACSI-
batch för att hitta och demonstrera en metod för att utnyttja dessa som hjälpmedel vid regelkon-
struktion. ADEC är ett relativt nytt verktyg som utökar användarens möjligheter att följa vilka
regler som exekveras vid en viss tidpunkt samt möjliggör för användaren att direkt styra simule-
ringen. TACSI-batch är ett något äldre verktyg som används för att köra massimuleringar i TAC-
SI. Genom att byta ut parameterinställningar i premisser och slutsatser mot variabler och låta
dessa anta varierande värden kan ett stort antal simuleringar köras utan användarens inblandning.

10.2 TACSI-regler

Att skriva bra regler som representerar ett visst beteende i TACSI kan vara mycket komplicerat.
En viktig orsak till detta är att simulatorna påverkas av ett stort antal faktorer vilka kan vara svåra
att överblicka. Det blir komplicerat att förutsäga effekterna av mindre förändringar av reglerna
något som både gör det svårt att veta vilka inställningar som behövs men även gör det svårt att
förutsäga vad som händer om taktiken används i scenario som avviker något från det som använts
då taktiken byggdes. Regelskrivning ställer även krav på att den som skriver reglerna har goda
kunskaper i både hur TACSIs regler fungerar och i luftstridstaktik. Precis som för andra kun-
skapsbaserade system kan användaren ta hjälp av experter. Detta försvåras genom att det ofta är
svårt att uttrycka den kunskap som förmedlas av en expert på den form som ges av TACSIs reg-
ler.

För att göra regelkonstruktion lättare för främst nya användare men även för mer erfarna dito så
finns ett behov av att skapa en organiserad metod för att skriva regler. Tanken är att denna metod
ska göra regelskrivandet mer organiserat och vara till stöd för nya användare av TACSI.

10.3 Målet med examensarbetet

Målet med examensarbetet är att hitta och demonstrera bättre metoder för att skriva regler i TAC-
SI. För att göra detta har praktiska tester och diskussioner med experter på SAAB samt vissa lit-
teraturstudier genomförts för att samla in kunskap om de problem som finns dom upplevs
angående regelkonstruktion. Praktiska studier har också att genomförts för att undersöka möjlig-
heterna till att utnyttja ADEC och TACSI-batch som hjälpmedel för regelkonstruktion. De lär-
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domar som framkommer under arbetet skall sammanfattas och demonstreras genom att en
metodik för regelkonstruktion skapas. Denna metodik ska presenteras för intressenter på SAAB
samt sammanfattas i en lathund.

10.4 Resultat

Det viktigaste resultatet med examensarbet är den metodik för regelkonstruktion som skapats.
Denna metodik är uppdelad i tre delmetoder. En manuell metod där taktiken från början skapas,
ett robushetstest som minskar taktikens känslighet för förändringar samt ett bemannat test som
slutgiltigt testar hur taktiken fungerar mot en mänsklig motståndare.

I den manuella metoden delas processen med att skapa en taktik upp i mindre steg där varje steg
innebär att taktiken blir mer detaljerad. Genom att först skapa en översiktlig struktur som mot-
svarar en naturlig uppdelning underlättas överföringen från abstrakt kunskap till faktiska regler.
Själva uppdelningen av taktiken gör också att taktikskapandet blir lättare att överblicka.

Robusthetstestet använder TACSI-batch för att testa en taktiks känslighet för förändringar. En
TACSI-taktik påverkas av många olika faktorer och små förändringar i förutsättningarna kan få
konsekvenser för hur bra taktiken klarar en situation. Genom att köra ett stort antal variationer
kan vi minska antalet fall som får katastrofala effekter.

Det bemannade testet går ut på att testa hur väl en taktik fungerar genom att låta den möta mänsk-
ligt motstånd i en bemannad simulator. Testet använder en gemensam metod för hur själva testet
går till samt föreslår olika sätt att utnyttja antingen vanliga bemannade simulatorer eller ADEC
för att genomföra det.

Slutligen har detta examensarbete resulterat i lärdommar om hur ADEC och TACSI-batch kan
användas som hjälpmedel för regelkonstruktion. Dessa lärdommar har demonstrerats genom att
verktygen används i den ovan nämnda metodiker för regelkonstruktion. Sammanfattningsvis så
har ADEC visat sig vara ett mycket användbart hjälpmedel när det gäller att översätta idéer om
ett taktisk beteende till faktiska regler. Både då en användare vill testa sig fram hur ett scenario
fungerar och då en extern experts idéer skall tas med så fungerar ADECs gränssnitt som en länk
mellan flygplansstyrning och regler. Vad gäller TACSI-batch så har de tester som genomförts
indikerat att det är svårt att hitta en metod där massimuleringar används för att hitta fram till en
bra parmeterinställning, dessa metoder hittar ofta fram till svårtillämpbara undantag. TACSI-
batch har dock visat sig vara mycket användbart då det gäller att hitta de undantag då taktiken
fungerar dåligt genom att motståndet mot taktiken varieras.

10.5 Värdering

Tyvärr har ingen uttömmande värdering genomförts i detta examensarbete. Dock har de resultat
som presenteras kontinuerligt förankrats hos TACSI-användare på SAAB samt till viss del även
använts praktiskt för att skapa taktiker. En sammanfattning av en sådan taktik och hur den ska-
pats presenteras i denna rapport. En brist är att det bemannade testet inte testats lika väl som öv-
riga metoder, främst på grund av tidsbrist. Tidigare erfarenheter med bemannade simuleringar
har dock visat att det är viktigt att låta en taktik möta en bemannad motståndare för att se hur väl
den fungerar. Upplägget i metoden har utvecklats genom praktisk tester och återknutits till teori
för inhämtning vilket gör att metoden ändå har en bra grund. Det som främst behöver värderas
extra är de metoder som föreslagits för själva utförandet.
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10.6 Fortsättning

Det är idag lite osäkert hur framtiden ser ut för metodiken. Det finns indikationer på att lathunden
i delar eller i sin helhet kommer att inlämmas i TACSIs användarhandledning, en förutsättning
för detta är dock att metodiken anpassas till det nya TACSI som är under utveckling. De lärdomar
som inhämtats angående ADEC har dock redan kommit till användning till viss del och kommer
säkerligen att fortsätta vara en del av regelkonstruktionsarbetet.
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Bilaga A  Lathund för regelkonstruktion
I detta avsnitt återfinns den lathund som producerats för att kortfattat presentera metodiken för
regelkonstruktion.

1.1 Regelkonstruktion

Syftet med detta dokument är att redogöra för ett förslag på en metodik för regelskrivning. Do-
kumentet är främst avsett att hjälpa de som är nya användare av TACSI genom att föreslå en me-
tod för att konstruera regler.

1.2 Introduktion till regelkonstruktion

Att skapa taktiker i TACSI kan vara komplicerat för nybörjaren. Att skriva regler kräver både
förståelse för luftstrid såväl som för TACSI:s möjligheter och begränsningar. En stor mängd fak-
torer påverkar utgången av en BVR-strid, t.ex. kan en så trivial sak som åt vilket håll en undan-
manöver genomförs ha en avgörande betydelse för utgången av en strid. Detta gör att
simuleringen kan verka kaotisk.

På grund av detta kaos är det viktigt att hålla sig till ett strukturerat tillvägagångssätt, att arbeta
stegvis för att försäkra sig om att inga dolda fel smyger sig in och att i olika faser samt inhämta
information från mäniskor vilka kan tänkas bestitta nödvändig kunskap. På detta sätt kan ett mått
av ordning infinna sig.

Det är också viktigt av från början vara klar över vad syftet med taktiken är. Detta är av avgöran-
de betydelse för hur mycket energi som skall läggas ned på att testa att taktiken verkligen är en
bra taktik. Nedan beskrivs fyra huvudgrupper av syften en taktik kan ha och vad dessa syften har
för konsekvenser.

1. Demo

En demo syftar till att uppvisa en viss sekvens av händelser t.ex. som en del i en presentation. En
demo är det enklaste användningsområdet för en taktik och behöver bara fungera så långt att det
’ser bra ut.’.

2. Studie utan variationer

TACSI används ofta för att genomföra olika studier av t.ex. taktiska beteenden, utrustning osv. I
vissa studier ställs inte så stora krav på att en taktik ska klara av så stora variationer. Det kan t.ex.
röra sig om robotprestandastudie. I dessa fall behöver vi vara säkra på att taktiken utgör ett rea-
listiskt beteende varför experter har större betydelse än vid konstruktionen av en demo. Taktiken
behöver dock enbart fungera för ett visst fall varför vi inte behöver kontrollera olika variationer.

3. Studie med variationer

I vissa studier ställs större krav på att en taktik ska klara av varierande simuleringar. Detta kan
t.ex. röra sig om en studie där batch-simuleringar skall ingå. Då vi skapar en taktik för sådana
studier måste vi vara noggranna så att taktiken även klarar av att vi ändrar förutsättningarna och
fortfarande utgör ett realistiskt bettende. Vi kan dock antagligen förutsäga vilka variationer tak-
tiken ska klara av.

4. Taktisk omvärld i bemannad simulering

Då taktiker skall användas i en taktisk omvärld där motståndaren är mänsklig så utsätts taktiken
för stora variationer. Här blir nödvändigheten att testa att taktiken klarar variationer uppenbar. I
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detta fall blir det näst intill omöjligt att förutsäga alla möjliga variationer. Detta gör att konstruk-
tören måste identifiera de viktigaste variationerna samt även göra tester mot riktiga piloter.

5. Beslutsstöd

Taktiker kan även användas som underlag för ett beslutsstödssystem. Då taktiken används i detta
sammanhang utsätts det för påfrestningar vilka är mycket lika de i punkt 4 ovan. Dock tillkom-
mer det faktum att taktiken kan bli ett säkerhetskritiskt system samt att extra krav ställs på att den
ska vara pedagogisk.

1.3 Metoder -översikt

Den metodik för regelskrivning som föreslås här utgörs av tre delmetoder. Dessa metoder är av-
sedda att användas i sekvens, dock behöver inte alltid samtliga tilllämpas. Vilka metodiker som
tillämpas beror på syftet med taktiken. De tre metoderna är följande:

• Manuell metod.

• Robusthetstest.

• Bemannat test.

Enligt detta förslag så används den manuella metoden för att skapa taktiken medans de två övriga
främst är avsedda att förbättra den om så krävs. Vilka metoder som bör ingå samt i vilken ordning
de bör genomföras(tjocka pilar) illustreras i figuren nedan
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Figur 1.1  Metodikens uppbyggnad

I korthet så skapas först taktiken med den manuella metoden. Därefter testas taktikens tålighet
mot variationer i robusthetstestet varpå bemannade test genomförs för att kontrollera att taktiken
verkligen håller måttet. På grund av simuleringens kaotiska natur så är det även lämpligt att ut-
föra ett nytt robusthetstest efter eventuella förändringar.

METODIKER - ÖVERSIKT
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Bemannat test
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Studie med

Taktisk
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71



Metodiker vid regelskrivning
1.4 Manuell Metod

Den manuella metoden är den grundläggande metoden för att skapa taktiker och används obero-
ende av vad syftet med taktiken är.

Metoden är uppdelad i ett antal delmoment och är organiserad enligt skissen nedan.

Mellan varje moment är det möjligt att plocka in en utomstående med kunskap inom det aktuella
området, denne kallas fortsättningsvis för en "expert".

Experten kan vara en person vilken besitter kunskap om det scenario taktiken kan tänkas verka
i(t.ex. beställaren av taktiken), en pilot eller en systemtekniker. Behovet av experter bestäms av
syftet med taktiken och konstruktörens kunskaper.

Den rent tekniska biten med att skapa en taktik, dvs att översätta ett taktiskt beteende till faktiska
regler, kan vara tidskrävande och därför rekommenderas att experten plockas in mellan de olika
faserna(enligt skissen) eftersom en mer allmän diskussion kring principerna i taktiken då kan fö-
ras.
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Figur 1.2 Den manuella metodens struktur

1.5 Manuell metod - detaljbeskrivning

I nedanstående avsnitt följer en förklaring till de olika delmomenten.

1.5.1 Behov

Inledningsvis finns ett behov, motivet till att skapa taktiken. När sedan taktiken konstrueras bör
hela tiden detta behov finnas i fokus för att kunna koncentrera insatserna mot att uppnå detta.

Följande saker bör klarläggas här:

6. 1. Vad förväntas taktiken göra? Detta kan t.ex. vara att utkämpa en BVR-strid mot 1 mot-
ståndare.

7. 2. Vilket är syftet med taktiken? Detta är ett av de syften vilka nämndes i avsnitt 1.

8. 3. Vilka förutsättningar gäller? Klarlägg vilken flygplansmodell, hur många robotar osv.
Taktiken kanske ska kunna fungera för mer än en modell?

1.5.2 Gamla taktiker

Ett populärt sätt att börja är att ta en gammal taktik och tillämpa den i sin nya simulering. Detta
kan vara ett bra sätt att komma igång, det är dock ett antal punkter som behöver uppmärksamas.

• Kontrollera för vilket system taktiken ursprungligen var avsedd. Eftersom reglerna tilläm-
pas vare sig systemet klarar av en manöver eller inte så kan det bli mycket svårt att förutsäga
effekterna av att använda taktiken. En 747:a kan inte svänga med 9g!

• Kontrollera i detalj vad taktiken gör och varför. Små detaljer, såsom en instruktion att hålla
en viss höjd i en sväng kan få stora konsekvenser för utgången av en simulering.

Om konstruktören ser till att vara uppmärksam på dessa punkter så kan en gammal taktik vara ett
bra hjälpmedel för att komma igång. Om viktiga detaljer missas kan det dock ibland vara svårt
att avgöra varför taktiken inte fungerar som avsett.

1.5.3 Konstruera struktur

Det första steget i skapandet av den nya taktiken blir att konstruera en struktur. Detta görs i re-
gelhanteraren där ett antal tomma tillstånd skapas. Dessa tillstånd ska motsvara olika faser i stri-
den, t.ex. anflygningsfas, attackfas och flyktfas. Denna struktur kommer att utgöra grunden för
det vidare arbetet och för diskussionen med eventuella experter, det är därför viktigt att faserna
motsvarar identifierbara faser i striden samt ges pedagogiska namn.

Ett exempel på en struktur för 1-1 BVR-strid ses nedan, vi har valt att partitionerna BVR-striden
efter varje enskild robot och sedan dela upp handlingsplanen för varje fas i en attack, en länk och
en undanmanöverfas
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.

Figur 1.3 Exempel på taktikstrukur

1.5.4 Identifiera möjliga beslut

Då den grundläggande strukturen är konstruerad så skapas beslut i form av regler. Tills vidare
skapas inga premisser utan bara slutsatser. Då vi skapat slutsatser för alla upptänkbara beslut kan
ADEC användas för att "testflyga" scenariot, detta ger en känsla för vilka faktorer som påverkar
utgången av scenariot. "Testflyning" är också en bra metod för att genomföra diskussioner med
en expert eftersom detta ger ett gemensamt underlag runt vilket diskussionen kan föras.

1.5.5 Författa regler

När tillräckliga kunskaper införskaffats kring hur taktiken förväntas fungera är det dags att för-
fatta regler. Här skall den kunskap som inhämtats tidigare översättas till regler. Efter denna fas
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kan expertern åter kopplas in för att ha åsikter om resultatet, tänk på att det inte är säkert att den
taktiska beteende som önskades i en viss situation var möjlig.

1.6 Robusthetstest

På grund av den komplicerade strukturen i en TACSI-simulering kan det vara svårt att förutsäga
vad som händer då små förändringar görs. Hur viktigt detta är beror på vilket syftet är med tak-
tiken(se avsnitt 1) är. Denna metod är avsedd att testa robustheten hos en taktik för att minska
känsligheten för förändringar.

Metoden bygger i korthet på att de variabler som antas kunna variera då taktiken används, testas.
Om syftet med taktiken är att att genomföra en studie kommer vi antagligen att känna till alla
möjliga variationer och kan därför testa att taktiker beter sig rimligt. Om syftet är att skapa en
taktisk omvärld eller att skapa ett beslutsstöd kan vi omöjligtvis testa alla möjliga fall utan måste
besluta vad som är viktigast.

Nedan ses metodens huvudsakliga struktur.
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Figur 1.4 Struktur för robusthetsmetod

1.7 Robusthetstest - detaljbeskrivning

I detta avsnitt beskrivs robusthetstestet i detalj

1.7.1 Bestäm taktikvariationer

Inledningsvis startar vi med en taktik som vi vill testa samt ett scenario att testa den i. Beroende
på vilket syfte vi har med taktiken och vilka förutsättningar som gäller väljer vi ut de variabler
vi tror kan variera då taktiken används. Vid t.ex. en BVR-strid är en av de viktigaste variationerna
på vilka avstånd motståndaren väljer att avfyra sina robotar. Vi väljer också ut vilka variabler
som utgör en bra mätare på att taktiken fungerar, i en BVR-strid kan detta vara om vi skjuter ned
motståndaren samt om vi överlever själva.

De typer av variabler vilka kan varieras är främst parametrar till regler och system samt utgångs-
lägen. Vad gäller system- och taktik-parametrar är det främst motståndarens beteende vi varierar.

1.7.2 Konstruera skript och kör

För att sortera fram relevanta variabler och presentera dessa på ett begripligt sätt skapas ett skript.
Data om simuleringen kan fås antingen från TACSI:s .log-fil eller .reg-fil. Därefter körs TACSI-
batch programmet. För mer information om hur ovanstående går till se användarhandledningen
för TACSI respektive TACSI-batch.

1.7.3 Analys

Då TACSI-batch körts får vi ett resultat från skriptet i form av en textfil, detta resultat analyseras
manuellt. Syftet med analysen är att hitta brister i taktiken. För att hitta rätt i datamängden kan
med fördel ytterligare skript tillämpas. När sedan brister i taktiken identifierats genomförs ma-
nuella simuleringar av de fall där brister identifierats för att ta reda på orsaken till problemet.

Nedan ses ett exempel på en del av utdatan från en körning där en 1 mot 1 BVR-stridstaktik tes-
tats och skjutavstånden som en procentsats av yttre skjutgräns har varierats. Resultatet har av
skriptet i det här fallet utformat som ett fotbollsresultat där t.ex. 1-0 innebär att vi skjutit ned en
motståndare och själva överlevt.

0 - 0    |  $limit4$ 60 $limit3$ 60 $limit2$ 100 $limit1$ 90  |
0 - 0    |  $limit4$ 50 $limit3$ 60 $limit2$ 100 $limit1$ 90  |
0 - 1    |  $limit4$ 100 $limit3$ 50 $limit2$ 100 $limit1$ 90  |
0 - 1    |  $limit4$ 90 $limit3$ 50 $limit2$ 100 $limit1$ 90  |
0 - 1    |  $limit4$ 80 $limit3$ 50 $limit2$ 100 $limit1$ 90  |
0 - 1    |  $limit4$ 70 $limit3$ 50 $limit2$ 100 $limit1$ 90  |
0 - 1    |  $limit4$ 60 $limit3$ 50 $limit2$ 100 $limit1$ 90  |
0 - 1    |  $limit4$ 50 $limit3$ 50 $limit2$ 100 $limit1$ 90  |
1 - 0    |  $limit4$ 100 $limit3$ 100 $limit2$ 90 $limit1$ 90  |
1 - 0    |  $limit4$ 90 $limit3$ 100 $limit2$ 90 $limit1$ 90  |

Vi ser i resultatet att för vi ’förlorar’ vid vissa permutationer av skjutavstånd för motståndaren,
detta är en klar brist vår taktik. Nu blir nästa steg att genomföra manuella simuleringar där mot-
ståndaren har just denna permutation av skjutgränser för att se om vi kan undvika problemen.
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Då förändringar görs bör vi sträva efter att göra så små ingrepp som möjligt eftersom det finns
risk att vi istället saboterar andra variationer. Då problemet åtgärdats gör vi om samma robust-
hetstest för att undersöka om resultatet blev bättre eller om nya problem dykt upp i taktiken.

1.7.4 Fler variationer

Då taktiken skall användas som taktisk omvärld eller beslutstöd kan fler variationer behövas. Om
vi upptäcker att vår taktik fungerar bra så måste vi även fråga oss om variationen är tillräckligt.
Att modifiera variationen kan i detta fall röra sig om att variera fler parametrar alternativt byta ut
taktiken för motståndaren mot en bättre, i BVR-exemplet kan den taktiken vara samma som vår
egen fast med variationer.

1.8 Bemannat test

För vissa taktiker kan det vara bra att göra ett bemannat test. Detta gäller främst taktiker vilka
syftar till att utgöra omvärldssimulering eller beslutsstöd. Det bemannade testet syftar till att ut-
sätta taktiken för den realistiska påfrestningen som det innebär att en verklig pilot blandas in i
leken.

Ett bemannat test kan genomföras på olika sätt, alla sätt har sina för och nackdelar. Vilka/vilken
metod som väljs beror på syftet med taktiken. Dock har testen gemensamma drag.

1.9 Bemannat test - detaljbeskrivning

I detta test beskrivs de viktigaste delarna i det bemannade testet.

1.9.1 Gemensamma drag

Ett bemannat test bör fortgå enligt följande:

1. Piloten informeras om hur testet skall gå till och vilka förutsättningar som gäller.

2. Testet genomförs. Konstruktören för protokoll över pilotens åsikter om taktiken.

3. Resultatet disskuteras mellan piloten och konstruktören för att komma överens om vilka
modifikationer som skulle vara önskvärda i taktiken.

4. Testet görs om ifall detta anses önskvärt.

5. Konstruktören genomför de modifikationer han kommit överens om med piloten.

6. Ett nytt robusthetstest genomförs lämpligtvis(varje modifikation riskerar att skapa
oförutsedda problem).

7. Om så önskas görs åter ett bemannats test.

Nedan redogörs för några olika test-metoder.

1.9.2 Piloten observerar taktiken via ADEC.

Detta är den enklaste formen av ett bemannat test. Metoden går helt enkelt ut på att piloten följer
allt som händer via ADEC-gränssnittet samt TACSI:s övriga utvärderingssverktyg. Piloten kom-
mer med åsikter om vad som kan vara fel med taktiken och vilka risker den har. Fördelen med
denna metod är att den är mycket enkel.
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1.9.3 Taktisk omvärld i skrivbordssimulering(ADEC).

Denna metod tillgår så att en styrtaktik skapas, en styrtaktik innebär en taktik med ett antal namn-
givna slutsatser vilka kan användas för att styra planet. Syftet med denna taktik är att, via ADEC,
fungera som ersättning till en styrspak(en faktiskt styrspak till ADEC saknas idag). Piloten får
sedan agera motståndare mot den taktik som skall testas för att på så sätt utsätta taktiken för re-
alistiska variationer. Efter varje flygning görs en utvärdering tillsammans med piloten för att ta
reda på eventuella svagheter i vår taktiks beteende.

Under flygningen bör piloten kontrollera start och stoppfunktionen i simuleringen. Då piloten
önskar genomföra en manöver stannar han tiden och informerar konstruktören vad som skall gö-
ras. Konstruktören använder ADEC-gränssnittet för att genomföra manövern varpå piloten åter
kan starta tiden. Syftet med denna till synes underliga metod är begränsningarna i vad som kan
göras med TACSI-slutsatser varför det kan hända att konstruktören behöver ta till en kombina-
tion av kommandon för att utföra en manöver.

Fördelen med denna metod jämfört med ’riktiga’ bemannade simulatorer (se avsnitt avsnitt 1.9.4
) är att den är mycket mindre resurskrävande och kräver mindre förberedelser. Det finns också
en fördel i att inte ha en styrspak. Det är att det blir lättare för konstruktören att avgöra vilken
TACSI-regel som behövs för att genomföra den manöver piloten vill göra.

Nackdelen är naturligtvis att TACSI-miljön skiljer sig mer från ett riktigt flygplan vilket både
kan göra pilotens jobb onormalt svårt(obekant miljö) eller onormalt lätt(för mycket information).

1.9.4 Taktisk omvärld i bemmanad simulering(PMSIM).

Då en verkligt realistisk miljö önskas för att testa en taktik bör en "riktig" simulator användas.
Metoden tillgår i princip så att piloten flyger som motståndare mot taktiken som skall testas. Efter
flygningen disskuteras resultatet.

1.9.5 Taktiken får utgöra underlag för en beslutsstödsmekanism.

Ytterligare en metod för att genomföra bemannat test är att utnyttja vår taktik som ett besluts-
stödssytem. Tanken med detta är att piloten ska kunna följa med i uppdraget men kunna genom-
föra förändringar om nödvändigt. Denna kan även använda metoden med styrreglerna från
avsnitt 1.9.3 som komplement.

Metoden tillgår så att piloten ges kontroll över att starta och stoppa simuleringen. Då piloten upp-
täcker att taktiken genomför en manöver som är felaktig stoppar han simuleringen, och redogör
för vad som är fel och varför samt vad som borde göras istället. Konstruktören noterar vad som
sägs och försöker därefter utföra den manöver piloten menar är riktig med hjälp av ADEC-gräns-
snittet. Därefter kan piloten åter starta simuleringen. Om, i denna fas, det visar sig att taktiken
klarar av att fortsätta, trots störningen, så låter man testet fortgå. Om det visar sig att avsteget från
den ursprungliga planen blivit så stort att taktiken inte kan styra uppdraget bör testet avbrytas ef-
tersom det inte längre ger någon feedback på hur bra taktiken är.
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