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Sammanfattning 
Det finns många Människa – Maskin system där utvecklare gör avkall på en del 
funktionalitet för att inte riskera att systemets användare överbelamras med 
information. En användare kan till exempel få så mycket information presenterad via 
synsinnet att synsinnet inte hinner med, eller information som presenteras via flera 
sinnen och är motsägelsefull och därför medför att hjärnan gör felaktiga tolkningar av 
systemets tillstånd. Sinnesöverbelastning och kognitiv överbelastning medför att 
användaren riskerar att inte längre kunna utföra sina uppgifter tillräckligt snabbt, 
tillräkligt säkert eller överhuvudtaget. 

Taktil presentation är presentation som använder känselsinnet. Genom att använda 
taktil presentation kan man avlasta övriga informationskanaler såsom sinsynnet och 
hörselsinnet. Dessutom är det visat att även om en människa inte klarar av att ta in 
mer information via ett sinne kan det totala informationsintaget ökas genom att 
använda flera sinnen. 

I det här examensarbetet har två demonstratorer utvecklats till Saab Aerosystems AB 
för att illustera hur man kan använda taktil information för att avlasta övriga sinnen 
och för att öka en användares situationsmedvetenhet och därmed öka prestationen.  



  



 

 iii 

Förord 
Jag gjorde mitt examensarbete på SAAB Aerosystems AB på avdelningen för 
människa – maskin interaktion, jag vill rikta ett tack till alla som arbetade där under 
perioden augusti 2008 till februari 2009. Framförallt vill jag tacka min examinator 
Erik Berglund, min handledare Jens Alfredson och den evigt hjälpsamma och 
intresserade Mikael Petterstedt. 

Jag vill även tacka grabbarna på samma avdelning på totalförsvarets forskningsinstitut 
som var intresserade, hjälpsamma och som även lånade ut den väst som användes i 
examensarbetet. 
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1 Inledning 
I ett människa – maskin system används displayer av olika typer för att förmedla ett 
systems nuvarande eller möjliga framtida tillstånd. En operatör av ett sådant system 
ska med hjälp av tillgängliga systemkontroller navigera det ifrån ett tillstånd till ett 
annat. Ett problem som nuförtiden blir allt mer kännbart är att allt eftersom dessa 
system blir mer avancerade (jämför bilar, flygplan, virtuella miljöer, etc.) ökar också 
komplexiteten hos dess displayer och då kan operatörernas möjlighet att avläsa dem 
på ett för uppgiften fördelaktigt sätt minska. 

Den vanligaste typen av displayer som finns är visuella displayer, till exempel 
datorskärmar eller instrumentpanelen på en bil eller i ett flygplan. Det är också den 
displayen som i särklass kan presentera mest information, men människan kan inte 
uppfatta obegränsat med information med synsinnet och snart har taket för hur mycket 
som kan presenteras samtidigt nåtts. Därför kombineras oftast visuella displayer med 
auditiva displayer som varningssignaler och uppmärksamhetspåkallande signaler, till 
exempel tjutet i datorn när något är fel eller ljudet som signalerar att 
körriktningsvisaren i bilen är aktiv. Ljudsignaler har samtidigt den fördelen att en 
operatör inte behöver fokusera på en visuell display för att uppfatta presentationen 
utan kan använda fokus där den behövs, till exempel på vägen. Ytterligare en display 
med den fördelen är den som använder känselsinnet (eller noggrannare den 
mekanoreceptoriska delen av känselsinnet, dvs. varken temperatursensationer eller 
smärta) och den kallas för taktil display. Taktila displayer används framgångsrikt i 
mobiltelefoner som när de ligger i fickan är svåra att se och ibland om ljudsignalen är 
avstängd också svåra att höra. Taktila displayer hittas också ofta i TV-spelskontroller 
eller i hjälpmedel för hörsel- och synskadade. Taktila displayer har dessutom 
ytterligare en fördel, att de inte stör omgivningen. 

Forskning om användandet av flera olika typer av displayer visar dessutom att även 
om smärtgränsen för hur mycket information som kan tas in visuellt och auditivt från 
ett system är nått så kan en operatör fortfarande fylla på med mer information ifrån en 
taktil display utan att informationsflödet svämmar över (Andersson, Denker & 
Lundqvist, 2007). Det vill säga att ju fler olika sinnen som används i interaktionen 
med ett system desto mer information kan en operatör ta emot från systemet (förutsatt 
att displayerna är korrekt utformade förstås). 

Därför har Saab Aerosystems AB, som arbetar med mycket avancerade 
kontrollgränssnitt för bland annat flygfarkoster, börjat intressera sig för taktila 
displayer. Det är till exempel numera känt (van Erp, 2007) att taktila varningar kan 
vara mer effektiva än tal, att taktila indikeringar kan användas till att skapa en känsla 
av närvaro och framförallt att taktila displayer fördelaktigt kan användas som 
hjälpmedel till orientering och navigering.  

I sin doktorsavhandling, ”Tactile displays for navigation and orientation: perception 

and behaviour”, svarar van Erp (2007) om taktila displayer på frågorna; Fungerar de? 
Kan de minska visuell överbelastning? Och, är de intuitiva? Svaren van Erp ger i sin 
avhandling är; Ja, Ja och Kanske. 

Syftet med det här examensarbetet har varit att: 

Utveckla en demonstrator till en taktil display till avdelningen för människa – 

maskin interaktion som inom Saabs domän visar på hur en taktil display kan 

användas och till vad. 
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2 Bakgrund 
Det här kapitlet beskriver och förklarar flera av de begrepp som krävs för att på bästa 
sätt hänga med och ta till sig de resterande delarna av rapporten. I kapitlet beskrivs 
även den miljö i vilken kontrollstationsdemonstratorn har konstruerats. 

2.1 Hudsinnet 
Våra sinnen delas vanligen upp i fem enheter, dessa fem enheter är syn, hörsel, 
känsel, smak och lukt.1  Med sinnenas hjälp skapas en mental bild om hur välden 
förefaller att vara. Tolkningen av denna föreställning om världen är dock starkt 
beroende av tidigare bilder, förväntningar och erfarenheter och om 
grundförutsättningarna inte passar ihop med föreställningen är det därför inte 
onormalt att information missas eller feltolkas ibland (Nählinder & Oskarsson, 2007). 

Jämfört med människans övriga sinnen kan känseln inte stängas av, alltså det inte är 
möjligt för huden att blunda eller hålla för munnen, näsan eller öronen (Andersson, 
Denker & Lundqvist, 2007). Däremot är den enklare att ignorera känselintryck än 
intryck ifrån övriga sinnen  (läsaren kan fundera på vad som är svårast att ignorera, 
känslan av att ha kläder på sig än diskussionen i kontoret bredvid). 

Huden är kroppens största organ och känselintryck registreras av olika typer av 
receptorer i den och därför brukar den delen av känseln benämnas hudsinnet (vilket 
omfattar beröringssinnet, temperatursinnet och smärtsinnet). Hudsinnet reagerar på 
mekanisk påverkan som beröring, tryck, vibrationer etc. samt värme och kyla. De fyra 
mekanoreceptorer i huden som anses huvudsakliga för beröring är meissnerkroppar, 
pacinikroppar, merkeldiskar och ruffiniändar. Dessa receptorer har olika temporala 
och spatiala egenskaper och reagerar på olika sorters beröring. De återfinns i huden 
med stor variation beroende var på kroppen som avses, till exempel är fingrar, läppar, 
tungan och bröstvårtorna mycket känsliga för beröring medan ryggen och 
underarmarna inte kan prestera lika bra diskriminering mellan olika stimuli 
(Nählinder & Oskarsson, 2007; van Erp, 2007). 

2.2 Hudsinnet som informationskanal 
Känseln är ett för människan livsnödvändigt sinne vilket vi utan inte skulle klara av 
att göra många vardagliga aktiviteter överhuvudtaget, och det först efter att ha 
överlevt en uppväxt utan många basala reflexer. Hur skulle det vara att plocka upp 
nycklar ifrån byxfickan utan känsel i fingrarna, att äta glass utan att krossa struten, 
eller ens klara av att stå upp? 

1957 (då en man som heter Geldard utvecklade det första taktila språket Vibratese) 
belystes fyra kvalitéer till varför också hudsinnet likaväl som synsinnet och 
hörselsinnet kan användas som informationskanal: (1) Hudens möjlighet till temporala 
och spatiala diskrimineringar; (2) effektiviteten hos taktila sensationer för att fånga 
uppmärksamhet; (3) dess stora omfång, 2 kvm, och (4) dess underrepresentation jämt 
emot andra kommunikationsmedel (Jones & Sarter, 2008). 

Sedan 1957 har taktila displayer ökat i antal och användningsområden, till en början 
utvecklades displayer som fästes runt torson som hjälpmedel till hörsel- och 
synskadadeskadade och till exempel Braille-systemet för fingertopparna. Nu vibrerar 

                                                 
1 Numera är det välkänt att människan har flera hundra sinnen och att djur därtill kan ha andra sinnen 
än människan. 



  

mobiltelefoner och TV-spelskontroller och många har på senare år börjat undersöka 
hur taktila displayer ska kunna användas till navigering och orientering. Biltillverkare 
inkluderar taktila displayer i säten för att till exempel avhjälpa microsömn och kunna 
kalla på uppmärksamhet och försök görs för att underlätta för handikappade att hålla 
balansen med hjälp av taktila displayer. 

Det finns två problem med navigerings och orienteringsövningar som hoppas kunnas 
avhjälpas med taktila displayer. Ett problem är överbelastning av sinnena (eng: 
sensory overload), det vill säga att ett sinne får så mycket information vid ett 
ögonblick att det överbelamras och blockerar informationsflödet. Ett tillstånd nära 
besläktat med sinnesöverbelastning är att mängden tillgänglig information är 
reducerad (eng: reduced information availability), till exempel oförmågan för 
rökdykare att läsa av en visuell display i tjock brandrök alternativt avsaknaden av 

vibrationer och egocentrisk världsuppfattning när man fjärrstyr en helikopter. Det 
andra problemet är kognitiv överansträngning (eng: cognitive overload) med vilket 
menas ett överanspråk av de kognitiva kapaciteter som användaren har (van Erp, 
2007). 

Traditionellt så har många taktila displayer utvecklats för fingrarna men eftersom 
händerna oftast är nödvändiga för att interagera med ett system har många displayer 
för andra delar av på kroppen börjat utvecklas. Taktila displayer behöver ha fysisk 
kontakt med kroppen för att fungera och de vanligaste teknologierna som används är 
antingen elektriska eller mekaniska pådrivare. 

Elektrotaktila pådrivare åstadkommer en vibrerande känsla genom att elektroder fästs 
direkt på huden. Det finns dock bekymmersamma nackdelar med elektrotaktila 
displayer, dels att de är onödigt komplicerade att bära (eftersom de måste sitta direkt 
på huden) och dels för att sensationen de åstadkommer kan variera hos personerna 
som bär dem. En bärare kan uppleva lagom stimulans medan en annan bärare 
upplever sensationen som direkt smärtsam (Jones, Nakamura & Lockyer, 2004). 

Det finns tre olika teknologier för mekaniska pådrivare: pneumatisk-, DC-motor- och 
spolbaserad. Pneumatiska displayer använder trycksatt luft och ventiler för att få ett 
membran att röra vid kroppen. De är dock dåligt lämpade eftersom systemet behöver 
trycksatt luft och samtidigt ska bäras på kroppen. DC-motorbaserade pådrivare består 
av en vikt som sitter på skaftet på en liten DC-motor. Spolbaserade pådrivare kan 
liknas vid små högtalare. 

2.3 Navigation och styrning 
Navigation delas ofta upp i två delmoment, dessa kallas för lokal styrning (eng: local 

guidance) och global kännedom (eng: global awareness). För en pilot innebär lokal 
styrning processen att följa flygrutt och karaktäriseras av de rutiner som upptar 
ungefär 95% till 99% av en pilots flygtid (Endsley & Garland, 2000). 
Informationsbehoven för lokal styrning är till största del kunskap om avvikelser ifrån 
aktuell eller framtida flygrutt i termer av till exempel för mycket vänster eller höger. 
Den ideala displayen för lokal styrning är således en framåtriktat tredimensionell 
egocentrisk världsbild (även kallat förstapersonsvy). 

Hursomhelst, ibland uppstår situationer som kräver att piloten behöver en global 
kännedom för att undvika eller klara sig ur farliga situationer. Ett plötsligt kraftigt 
väderomslag eller omliggande trafik kan kräva ett snabbt omvärderande av vald 
flygrutt och i dessa situationer är det bättre med en utomkroppslig överblick av 
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situationen, en tvådimensionell, utzoomad världscentrerad bild (tänk dig ett 
strategispel på datorn eller ett schackbräde).  

2.4 Intuitiva displayer 
Prenav (eng: pre navigation) är en förenklad modell för människans beteende vid 
navigering och styrning. Prenav-modellen kan användas till att förklara och illustrera 
experiment och observationer. 

 
Figur 2-1: Prenav – En model av beteende vid kontroll och navigering (van Erp, 2007). De 
tjockare pilarna visar loopen för informationsbehandlingen 

En viktig loop i Prenav är informationsbehandlings-loopen: 

Sensation → perception → beslut → handling, och tillbaks via omgivningen 

och/eller displayer 

Stegen perception och beslut brukar kallas för den kognitiva stegen och pilarna som är 
input till sensation representerar alla olika modaliteter (syn, hörsel, känsel, lukt och 
smak) och dessa är dessutom parallella åtminstone till sensationsstadiet i 
informationsbehandlingen. 

Det vill säga; En operatör får en sensation från ett eller flera sinnen (modaliteter) och 
dessa översätts sedan, beroende på operatörens kunskaper och tidigare erfarenheter, 
till ett percept. Operatören väger möjliga reaktioner och tar sedan ett beslut som leder 
till en specifik handling. 

Det intressanta med prenav är att det finns två genvägar. Den första genvägen är: 

Sensation → handling 

Alltså när en sensation direkt ger upphov till en handling. Detta kan närmast beskrivas 
som naturliga reflexmässiga handlingar som när man tvärnitar för en älg på vägbanan. 

Genväg nummer två är: 

Perception -> handling 

kognitiva 
resurser: 
Minne, 

uppmärksamh

et 

beslut 

perception 

sensation 

tillstånd stressorer 

system/ 
omgivning 

handling 

displayer 

Kognitiv stege 

Kontroll 

Styrning 

Navigering 



  

Det vill säga en genväg som kräver tolkning av sensationen men som inte involverar 
ett medvetet beslut, som inbromsningen av bilen vid en stoppskylt, alltså ett väl inövat 
beteende. 

En definition på en intuitiv display är således en display som nyttjar någon av dessa 
genvägar. 

2.5 Om vibratortaktil stimuli 
Med vibratortaktil stimulus med en enskild taktor (vibrator som används i en taktil 
display) finns generellt fyra dimensioner att spela med: amplitud (intensitet), 
frekvens, signalvaraktighet och tryckpunkt. En nackdel med den vibratortaktila 
teknologin är att amplituden och frekvensen ofta är funktioner av varandra, vilket 
innebär att de inte bör användas som två separata dimensioner. Dessutom så upplevs 
det ofta som att frekvensen ökar även ifall det bara är amplituden som ökar (Jones & 
Sarter, 2008). Möjlighet till upplösning har noggrant undersökts när det gäller 
amplitud och frekvens hos vibrotaktila stimuli och det har visat sig att den optimala 
frekvensen ligger mellan 150–300 Hz, med den högsta amplitud (intensitet) som krävs 
runt 4–14 µm (runt överkroppen). Även ifall många försök har gjorts kring detta och 
visat att det framgångsrikt går att diskriminera mellan upp till 15 olika nivåer av 
amplitud och frekvens så är den etablerade åsikten att amplitud och frekvens bör 
hållas inom de optimala värdena (Jones & Sarter, 2008; Jones, Nakamura & Lockyer, 
2004; van Erp, 2007). 

Signalvaraktigheten har däremot visat sig vara enkel att särskilja och kan även 
utnyttjas för att skapa mönster, eller mer specifikt melodier (van Veen & van Erp, 
2003), om man samtidigt utnyttjar pauser (taktor på två sekunder, taktor av en sekund, 
osv.). Dessa melodier går att använda för att förmedla komplexa symboler i 
kommunikationsavseende (till exempel så kallade tactons, det vill säga taktila ikoner) 
(Jones & Sarter, 2008). 

Kroppen är olika känslig för beröring på olika ytor av den. Högst upplösning finns till 
exempel kring läppar, fingrar, bröstvårtor och på fotsulan medan den är sämre på till 
exempel buken och runt midjan. Ändå är det just för underarmar och runt 
överkroppen många taktila artefakter är utvecklade (runt läppar, fingar, osv. skulle 
vara opraktiskt i de flesta fall). Längs ryggen är vi dessutom bättre på att identifiera 
variationer i latitud-led än longitud-led. 

Spatiala koordinater av taktila stimuli applicerade på kroppen har visat sig vara 
mycket omsorgsfullt representerade i det centrala nervsystemet och därför har flera 
taktila displayer utvecklats för att peka ut riktningar i tredimensionella miljöer 
(däribland västen som används i detta examensarbete) (Van Erp, 2005; Tan, Gray, 
Young & Taylor, 2003).  Resultaten från dessa försök pekar åt att det är mycket 
intuitivt att skönja en riktning från en ensam stimuleringspunkt på kroppen. 
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2.6 Låneväst från FOI 

 
Figur 2-2: Den taktila väst som har lånats ifrån FOI för att användas till det här examensarbetet 

Till det här examensarbetet har en väst lånats ifrån Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI). Västen är gjort av ett stretchtyg så att den sitter tajt omkring kroppen och runt 
midjan på västen sitter det tolv stycken vibratorer något större än de som finns i en 
mobiltelefon. Vibratorerna är placerade så att varje taktor representerar ett 
heltimmesklockslag relativt kroppens mittpunkt (taktorn precis ovanför naveln 
representerar alltså klockan tolv). Västen kopplas via en styrdosa till en dators 
serieport (eller till en USB-port via en omkopplare) och drivs med 5 volt likström. 

Till västen skickas ett kommando för vilken taktor som ska aktiveras och ett 
kommando för vilken melodi som taktorn ska vibrera. En melodi består av tre par om 
hur lång tid taktorn ska vara aktiv och hur lång tid taktorn ska vara avstängd. 

Kommentarer: 

Västen ifrån FOI har vissa hårdvarubegränsningar som bör belysas. Det går inte att 
styra frekvens eller amplitud hos taktorerna och det går dessutom inte att aktivera 
flera taktorer samtidigt. FOI håller dock i nuläget på att utveckla ytterligare en 
prototyp med fler taktorer, i flera lager, som dessutom ska kunna klara av att aktivera 
flera taktorer samtidigt.  

Förlusten av möjligheterna att variera frekvens och amplitud är, av tidigare redovisade 
anledningar, godtagbar men möjligheten att inte kunna aktivera flera taktorer 
samtidigt har visat sig vara en begränsning i utformandet av symboler eftersom det 
reducerar möjligheterna att utforma dem så att de blir intuitiva. Tidigare experiment 
och preliminära tester har dock visat om man tänder två taktorer under väldigt kort 
period (mätt i hundradels sekunder) i serie utan mellanliggande paus så är det svårt att 
bedöma vilken taktor som tändes först. Ju närmre dessa taktorer ligger bredvid 
varandra desto svårare.  

Därmed är de fria variablerna för att bygga upp symboler till demonstratorerna i detta 
examensarbete signalvaraktighet, melodi, alltså signalvaraktighet i kombination med 
pauser, tryckpunkt och i begränsat avseende också simulerad samtidig stimuli. 



  

2.7 Skeldar V-150 

 
Figur 2-3: Skeldar V-150 

Obemannade flygfarkoster är system som militärt används för 
underrättelseinhämtning, övervakning, målförvärvning och rekognosering.  
Obemannade flygfarkoster kan vara smarta och kostnadseffektiva komplement till 
traditionella bemannade flygfarkoster. De används ofta, på samma sätt som 
traditionella robotar, i uppdrag som kan sorteras in under de tre D:na (Dirty, Dull och 
Dangerous), alltså uppdrag som kan vara smutsiga, långtråkiga eller helt enkelt farliga 
för människor. 

Exempel på civila användningsområden är övervakning, fotografering, 2D- och 3D-
kartläggning, skogsbrandsbedömning, miljöbevakning, kraftledningsinspektion, sök 
och räddning, gränspatrullering, trafikövervakning, etc. 

Obemannade flygfarkoster är ofta utrustade med ett styrbart sensorpaket eller annan 
last. För att underlätta arbetsbelsatningen och öka säkerheten arbetar Saab för att göra 
dem så autonoma som möjligt – kapabla att flyga själva efter en förplanerad 
brytpunktsbana samt att ha en handlingsplan vid kommunikationsavbrott – så att 
operatörer bättre kan arbeta med att samla in information. 

Helikoptern Skeldar är Saabs egenutvecklade obemannade flygfarkost kapabel till 
vertikal lyft och landning för användningsområden både över land och vatten, såväl 
civilt som militärt. 

För bruk på land är Skeldarsystemet utformat så att det inte ska ta längre tid än 30 
minuter från det att en landningsplats och en kontrollstationsplats har pekats ut till det 
att helikoptern ska kunna vara i luften, med planerat och uppladdat uppdrag. 

Skeldar är ungefär fyra meter lång, har en uppdragsradie på 180 kilometer, en toppfart 
på 130 km/h och sitt operationstak på 3 500 meter. 
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2.8 Kontrollstationen för Skeldar V-150 

 
Figur 2-4: Bilden visar en kontrollstation liknande den som använts i examensarbetet och som 
framdriver Skeldar V-150 

Vid kontrollstationen sköts styrningen av Skeldar V-150. Kommunikationen från 
farkosten till kontrollstationen sker via datalänkar innehållandes sensor-, kommando- 
och kontrolldata.  

Kontrollstationen kan betraktas som cockpit i analogi med bemannade flygfarkoster. 
Vid kontrollstationen sitter en flygförare som framdriver farkosten och en 
sensoroperatör som samlar in och tolkar sensordata. Flygföraren har samma ansvar 
som piloten i en bemannad flygfarkost. 

Via kontrollstationen ger flygföraren farkosten flyganvisningar antingen vektoriserat 
eller genom en brytpunktsbana. Kontrollstationen kan även styra ett sensorpaket och 
erhålla sensordata. Den är uppdelad på en flygsäkerhetskritisk dator och en 
uppdragskritiskdator och består av två identiska kontrollsidor där varje kontrollsida 
består av en intercom, tangentbord, mus, en 10-tums flygpanel och två 21-tums 
uppdragsdisplayer. Normalt sitter flygföraren vid den primära kontrollsidan och 
sensoroperatören vid den sekundära. 

 
Figur 2-5: Figuren visar tre visuella presentationsytor från kontrollstationen. Till vänster: 
Flygsäkerhetskritisk information som kan användas för att styra farkosten. Nertill i mitten: 
taktisk information inklusive kartbild och uppdragsinformation och uppdragsstyrning. Till 
höger: en sensorbild från kameran som kan styras ut i olika betraktningsriktningar 

Kontrollstationen är ofta placerad på land, installerad i en container eller ett 
markfordon av någon sort, men den kan även installeras såväl i en annan flygfarkost 
som på ett fartyg. 



  

Det bör noteras att framförandet av Skeldar skiljer sig ifrån framförandet av många 
övriga obemannade flygfarkoster i ett speciellt avseende. USA:s Predator framförs 
ungefär som en bemannad flygfarkost av en kontrollstation med joystick och 
gasreglage medan Skeldar istället har en avionikdator med en autonomi som sköter 
flygningen och en kontrollstation som består av en vanlig datorteminal med mus och 
tangentbord. Författaren föreslår därför att man i Skeldarsystemet kan påstå att 
farkosten själv tar hand om de uppgifter som sorteras in under lokal styrning så att 
operatörerna med hjälp av kontrollstationen har bättre möjligheter till global 
kännedom. 

2.9 Multimodal presentation 
Multimodal presentation är en benämning på när fler än en modalitet används i 
presentationen från ett system. Det vill säga att ett system till exempel använder både 
visuella displayer och auditiva displayer. Inom människa – maskin interaktion blir 
multimodalitet alltmer viktigt, och det är osannolikt att taktila displayer i någon större 
utsträckning kommer att användas ensamma utan snarare tillsammans med andra 
modaliteter. 

2.10 C# 
C# (C-sharp) är ett objektorienterat programspråk utvecklat av Microsoft som en del 
av .NET-plattformen, det är till stor del baserat på programspråken C och C++ men 
har också mycket gemensamt med Java. Programkod skriven i C# kompileras till 
MSIL-kod (Microsoft Intermediate Language) vilken sedan körs i en virtuell maskin 
CLR (Common Language Runtime). 

2.10.1 Microsoft XNA 
XNA (XNA’s Not Acronymed) är en plattform och en samling verktyg utgivna av 
Microsoft för att underlätta utvecklandet av spel. Spel som är skriva på denna 
plattform går att kompilera till Windows, Xbox 360 och Zune. 

http://www.xna.com/ 

2.11 irrKlang 
irrKlang är en plattform för tvådimensionellt och tredimensionellt ljud. irrKlang finns 
till C++ och alla .NET programspråk (C#, VisualBasic.NET, etc). 

http://www.ambiera.com/irrklang/ 
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3 Krav 
I början av arbetet med att utveckla en demonstrator för den taktila display som 
tillhandahållits av FOI, tillsammans med kontrollstationen för Skeldar V-150 gjordes 
en uppgiftsanalys av arbetet vid kontrollstationen för att kunna identifiera uppgifter 
med möjlighet till taktilt stöd. Det här kapitlet beskriver kort delar av den 
uppgiftsanalysen, några riktlinjer för taktil presentation samt kraven på 
demonstratorerna.  

3.1 Uppgiftsanalys för framförandet av Skeldar 
Uppgiftsanalysen gjordes utifrån befintliga beskrivningar, möten med en 
operationsanalytiker på Saab Aerosystems operationsanalysavdelning med erfarenhet 
från hur militären använder befintliga obemmanade flygfarkost-system samt hur dessa 
ska användas i framtiden samt med en testpilot med mycket god kunskap om 
framförandet av obemannade flygfarkoster som Skeldar V-150. 

Obemannade flygfarkoster är (militärt) specifikt utvecklade för uppgifter som 
sammanfattas med akronymen ISTAR (eng: Intelligence, Surveillance, Target 

Acquisition and Reconnaissance). Ett vanligt (militärt) uppdrag med Skeldar kan till 
exempel vara att ifrån luftrummet övervaka broar, egna bataljonförflyttningar och 
fiendens rörelser, eller att inspektera och patrullera en kuststräcka innan landstigning 
med båt. 

Arbetet vid kontrollstationen fördelas vid genomförandet av ett uppdrag mellan flera 
roller/personer. Innan Take-Off (eller eventuell överlämning) planeras uppdraget av 
uppdragsledaren, flygföraren och sensoroperatören enligt givna order ifrån 
uppdragsgivaren. Under flygning har flygföraren ansvar för att flygfarkosten framförs 
på ett säkert sätt med hänsyn tagen till flygregler, flygsäkerhet och hot/hinder/annat 
flyg. Efter Take-Off (eller eventuell överlämning) ger uppdragsledaren order och 
anvisningar mot första objektet/målområdet samt hur spaningen ska ske intill dess 
man är vid objektet/målområdet. 

Uppdragsledaren har hela tiden det övergripande ansvaret och utifrån prioritet, flygtid, 
ny ordergivning från uppdragsgivare och strategiskt underlag styr uppdragsledaren 
kontrollstationsoperatörerna mot nästa objekt/målområde enligt order eller behov. 

3.1.1 Flygföraren och sensoroperatören 
Vid kontrollstationens terminaler utförs arbetet av två operatörer, flygföraren och 
sensoroperatören. Flygförarens uppgift är att navigera farkosten, upptäcka hot eller 
annat flyg samt att interagera med sensoroperatören. Sensoroperatörens uppgift är att 
styra och kontrollera sensorerna i realtid (bildjusteringar, zoom, val av sensor), hitta 
mål samt att följa mål. 

De olika arbetsmomenten som ett uppdrag innefattar beskrivs nedan i så kallade 
hierarkiska uppgiftsanalysträd, hierarkisk uppgiftsanalys anses vara en av de mest 
intuitiva och grundläggande uppgiftsanalysmetoderna. En operatörs handlande 
beskrivs i termer av planer/mål och vilka handlingar som behövs för att uppfylla en 
plan eller ett mål. Dessa planer/mål och handlingar beskrivs i en hierarki där 
beskrivningen bryts ner till lämplig nivå (Alfredson, Oskarsson, Castor & Svensson, 
2004). 

 



  

 

 
Figur 3-1: Trädet beskriver alla moment som en flygförare måste genomgå under 
genomförandeskedet av ett uppdrag med Skeldar V-150 (SO står för SensorOperatör, UL för 
UppgiftsLedare och HP för Handover Point) 

 
Figur 3-2: Det här trädet beskriver alla moment som en sensoroperatör måste genomgå under 
genomförandeskedet av ett uppdrag med Skeldar V-150 (FF stör för FlygFörare, FT för 
FotoTolk och UL för UppgiftsLedare) 

Skeldars flygrutt planeras utförligt inför ett uppdrag och består av en serie brytpunkter 
som anger flyghöjd och kopplingarna emellan dem anger vilken hastighet helikoptern 
ska hålla. Denna brytpunktsbana laddas sedan upp i Skeldars dator och själva 
flygningen sköts av Skeldar själv (med möjlighet för flygföraren att ta över kontrollen 
och manuellt framföra helikoptern med den flygsäkerhetskritiska dator som visas i 
Figur 2-5). Flygföraren övervakar hela tiden systemet i en kartvy (mittenskärmen i 
Figur 2-5) där han kan ha kontroll på omgärdande trafik och terräng, flygföraren har 
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också tillgång till bilden ifrån en framåtriktad kamera. Därför kan man under normala 
omständigheter beskriva arbetsfördelningen mellan helikoptern och flygföraren som 
att helikoptern står för lokal styrnings-delen (eng: local guidance) och flygföraren för 
global kännedoms-delen (eng: global awareness) i framförandet (se Navigation och 
styrning). 

Att systemet själv ser till att hålla helikoptern på dess förplanerade flygrutt innebär att 
piloten själv avlastas den uppgiften. Frågan som framkommer är förstås hur 
flygföraren kan stödjas i sin del av arbetet. I Figur 3-1 är fem boxar markerade med 
grönt och betraktas som viktiga för att ge tillräcklig överblick över systemet. Går det 
att stödja flygföraren genom att presentera denna information taktilt? 

Sensoroperatören är inte inblandad i framförandet av Skeldar men har oftast åsikter 
om hur helikoptern bör närma sig ett mål som ska avsökas (hur ligger vinden och 
solen, på vilken höjd bör Skeldar flyga för att inte avge för tydlig ljudsignatur, etc.). 
Sensoroperatören har liksom flygföraren tillgång till samma kartvy med har också 
möjlighet att styra sensorpaketet som sitter under Skeldar, sensoroperatörens 
uppmärksamhet är ofta sensorkamerabilden. I Figur 3-2 är åtta boxar markerade med 
grönt och frågan är hur man kan stödja sensoroperatören genom att presentera denna 
information taktilt? 

3.2 Taktil presentation 
Taktil presentation för cockpit i flygplan delas ofta in fyra kategorier (van Veen & 
Van Erp, 2001): 

• Geometrisk information 

• Varningssignaler 

• Kodad information 

• Kommunikation 

I det här examensarbetet skiljs inte kommunikation ifrån de övriga. Kommunikation 
med ett system kan beskrivas i termer ifrån de övriga tre kategorierna, en riktning till 
fara, en varningssignal om fara eller en symbol om farans egenskaper. 

3.2.1 Geometrisk information 
Geometrisk information kan beskrivas som projektionen av spatialt organiserad 
information på ett spatialt organiserat medium. Till exempel: 

• Riktningar i tredimensionell rymd: Positionsmarkeringar, andra flygfarkoster, 
mål och hinder kan alla karakteriseras av riktningar i 3D-rymden. Dessa 
riktningar kan presenteras genom att stimulera kroppen i den riktning objektet 
är i förhållande till farkostens färdriktning, kamerans riktning etc. 

• Gränser i skyn: Gränser i det civila luftrummet eller avvikelse från utsatt rutt 
kan uppmärksammas flygföraren genom taktil stimuli. 

3.2.2 Varningssignaler och uppmärksamhetspåkallande signaler 
Taktila varningssignaler eller uppmärksamhetspåkallande signaler har genom olika 
försök visat sig minst lika effektiva som auditiva signaler, som varningspip eller tal, 
till att påkalla uppmärksamhet från ett system.  



  

3.2.3 Kodad information 
Med kodad information menas information som presenteras på ett sådant sätt (t.ex. att 
olika taktorer aktiveras och avaktiveras i ett specifikt mönster runt torson eller genom 
att en taktor spelar en unik melodi) att symbolen har en direkt översättning till 
någonting i systemet. Exempel är flygmanöverrelaterad data såsom altitud, hastighet, 
attityd och feedback-signaler i hovringsmanövrar, men också information som 
bränslenivåer, identifikation av radarsignaler, tid-till-kontakt, lastinformation, etc. 

En stor del av den information som exemplifierats är förmodligen dåligt lämpad för 
ett taktilt medium (särskilt i ett multimodalt system), delvis för att det högst sannolikt 
översvämmar det taktila informationsflödet men också för att det står i rakt motsatt till 
intuitiv presentation, det vill säga att man måste lära sig signalerna utantill för att de 
ska vara användbara. 

Inom kodad information finns det dock utrymme för symboler skapade utifrån 
egenskaper hos informationen som de ska presentera, symboler som utnyttjar 
informationens kontext. Dessa naturliga symboler kan uppfattas väldigt intuitivt och 
kan vara användbara som informationsbärande taktil presentation. Till exempel att 
illustrera hur rotorbladen på en helikopter börjar rotera när motorn startas. 

3.3 Krav på demonstrator för kontrollstationen 
Huvuduppgiften för examensarbetet var att utveckla en demonstrator för taktil 
presentation för Skeldar V-150 framförd med kontrollstationen för obemannade 
flygfarkoster. Demonstratorn skulle visa på möjligheterna och kraftfullheten hos taktil 
presentation inom Saabs domän, samt kunna användas för att experimentera med hur 
information bäst presenteras taktilt. 

Taktil presentation ska kunna användas som stöd till eller som ersättning för befintliga 
visuella hjälpmedel i en kontrollstation. Demonstratorn ska kunna demonstrera taktil 
presentation med funktioner som kan sorteras in under följande kategorier; geometrisk 
information, uppmärksamhetspåkallande signaler så som riktade varningar, och kodad 
(symbolisk) information.  

För varje funktion ska det vara möjligt att ändra presentationens uppbyggnad, det vill 
säga om presentationen till exempel består av en uppmärksamhetspåkallande signal 
följt av en kodad symbol följt av en riktning, eller om presentationen enbart ska bestå 
av en kodad symbol. Det ska också vara möjligt att ändra den specifika taktila 
symbolen. 

Man ska kunna aktivera och avaktivera de olika funktionerna ifrån gränssnittet till 
kontrollstationen.  

Med en sådan demonstrator är det möjligt att experimentera med att ge såväl ett 
helhetsintryck om hur taktil presentation kan användas i en kontrollstationsmiljö för 
att öka situationsmedvetandet hos en operatör för obemannade flygfarkoster samt att 
testa taktil stimulus i olika utseende för att kunna utröna hur man bäst presenterar 
information av olika karaktär. 

Eftersom det enbart fanns en taktil väst till förfogande under examensarbetet kommer 
flygförare och sensoroperatör vara en och samma person i en demonstration. 
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3.4 Krav på demonstrator för egocentrisk taktil presentation 
Allt eftersom arbetet med kontrollstationsdemonstratorn fortgick blev det tydligt att 
den demonstratorn inte skulle kunna demonstrera en del av fördelarna med taktil 
stimuli. Därför beslutades att ännu en demonstrator skulle utvecklas. 

I kontrollstationen saknas en miljö där sinnesöverbelastning eller kognitiv 
överansträngning är ett problem (för en utförligare diskussion kring detta, se 
Diskussion). Ett exempel på en sådan miljö kan vara om man är det jagade 
stridsflygplanet i en närstridssituation (dog-fight). Detta är en extremt stressande miljö 
där man är i behov av hög situationsmedvetenhet för att komma undan. Fördelarna 
med taktil presentation i ett sådant läge är dels att taktil stimuli kan leda till snabbare 
reaktionstider samt att det går att ”se bakåt” istället för att titta på en radarskärm för 
att se vad som finns bakom. 

Taktil presentation ska användas i ett spel som innehåller höga stressmoment och som 
kräver snabba beslut och korta reaktionstider. Spelet ska kunna spelas utan taktila 
hjälpmedel men istället med visuella hjälpmedel, med taktila hjälpmedel men utan 
visuella hjälpmedel samt med både taktila och visuella hjälpmedel. 

Spelet ska därför innehålla ett huvuduppgiftsmoment som går på tid, samt ett 
undantagsmoment som tillfälligt stör huvuduppgiftsmomentet. Det taktila och det 
visuella hjälpmedlet ska underlätta för spelaren att lösa de olika momenten, men 
spelaren måste själv under spelets gång styra vilket moment hjälpmedlen ska 
underlätta för. 

Spelet spelas till spelaren har spelat huvuduppgiftsmomentet 15 gånger eller tills 
spelaren har misslyckats med undantagsmomentet. 
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4 Resultat 
Målet med det här examensarbetet var att utveckla ändamålsenliga demonstratorer för 
taktil presentation åt Saab Aerosystems människa-maskin interaktionsavdelning, och i 
samma process utforska teknologier för taktil presentation. Resultatet är två 
fungerande demonstratorer som presenterar användningsområden för taktil 
presentation på en illustrerande och inspirerande nivå. 

4.1 Kontrollstationsdemonstratorn 
Här presenteras demonstratorn för kontrollstationen och förklaras hur den kan 
användas för att demonstrera intressanta funktioner som kompletterar den övriga 
kontrollstationen. Demonstratorn är en illustrerare och därmed inte formellt testad 
eller fokuserad på att visa färdiga eller optimala sätt att använda taktil presentation i 
kontrollstationen. Istället är den till för att inspirera, visa på faktiska möjligheter med 
taktil presentation samt att kunna användas för att testa hur information på bästa sätt 
presenteras taktilt. 

4.1.1 Demonstratorns funktioner 
Demonstratorn innehåller åtta funktioner: 

• Kommandospecifik respons är en kodad signal (symbol) som sänds till den 
taktila västen som bekräftelse på att operatörens specifika kommando har 
utförts medan avsaknaden av symbolen betyder att det inte utförts. 

• Höjdvarningssignal är en uppmärksamhetspåkallande signal för att göra 
operatören medveten om att angiven målhöjd kommer att missas om ingen 
åtgärd vidtages. 

• Brytpunktsindikering är en geometrisk signal som visar riktning och avstånd 
till den brytpunkt som är aktiverad. 

• Brytpunktspasseringssignal är en kodad signal som sänds till västen med 
meddelandet att en brytpunkt just passerats. 

• Informationspunktsindikeringar är en symbol som bär information om 
antingen vindens riktning, solens position, ett hinder, ett målområde eller ett 
generellt intresseområde.  

• Trafikvarning är en signal som varnar för närliggande trafik och meddelar dess 
riktning och avstånd (trafikvarning finns i två nivåer, alert och warning).  

• Kamerariktning är en geometrisk indikation på hur flygfarkostens 
sensorkamera är riktad. 

• Bäringåterkoppling är en återkoppad (feedback) signal när flygföraren ändrar 
flygfarkostens bäring i den flygsäkerhetskritiska datorn. 

Utöver dessa åtta funktioner finns det ett kontrollgränssnitt för den taktila 
presentationen i kontrollstationen, samt ett konfigurationsverktyg där man kan ändra 
signalernas utformning. 

Kontrollgränssnitt: I kontrollgränssnittet kan användaren aktivera och avaktivera 
alla de ovanstående funktionerna. I kontrollgränssnittet kan man dessutom, för de 
funktioner som kan presenteras med riktningar, välja att få presentationen i 
farkostvysperspektiv eller kartvyperspektiv (se Presentationens olika perspektiv). I 



  

gränssnittets nedkant kan man öppna ytterligare en panel som visar textutdata för de 
funktioner som har sådan. Det som visas i textutdata är hjälpinformation till det som 
presenteras på västen. Om en funktion är inställd på att enbart presentera en 
uppmärksamhetspåkallande signal kan operatören konsultera dessa uppgifter för att få 
mer information om vad som inträffat.   

 
Figur 4-1: Kontrollgränssnitt för taktil presentation i kontrollstationen, den nedersta panelen 
göms eller visas genom att trycka på pilen som på figuren pekar neråt 

Konfigurationsverktyg: Med konfigurationsverktyget kan användaren ändra de 
taktila symbolerna för varje meddelande samt skapa nya symboler. 

 
Figur 4-2: Konfigurationsverktygets båda flikar. Den ena fliken visar presentationskön och den 
andra fliken möjliggör ändring av de taktila symbolerna, varje taktil symbol ligger lagrad i en 
textfil och är enkel att ändra ifall en ny symbol ska testas 
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4.1.2 Presentationens uttrycksform 
I demonstratorn används tre olika typer av taktil presentation. 

• En generell uppmärksamhetspåkallade signal 

• En kodad symbol 

• En riktnings och avståndsangivelse (relativt egocentrum) 

 
Figur 4-3: Bilden visar ett tvärsnitt av torson, ansiktet är riktat i samma riktning som taktor 
nummer 12. Ett exempel på en uppmärksamhetspåkallande signal är att taktor 1, 11, 5 och 7 
aktiveras vardera 100 millisekunder i serie och indikationen har ingen ytterligare betydelse än 
att göra operatören uppmärksam 

 
Figur 4-4: Ett exempel på en kodad symbol: Alla taktorer aktiveras i en serie vardera cirka 50 
millisekunder. I figuren blåser det ifrån klockan 10 och därför aktiveras först taktor nummer 10, 
sedan nummer 11, sedan nummer 9 – och sist taktor nummer 4. Detta skapar en sensation som 
intuitivt tolkas som något som stryker förbi kroppen 
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Figur 4-5: Taktor 8 visar vart ett mål/hot befinner sig. Taktorn är aktiv i 100 ms, och sedan följer 
en paus som beroende på hur långt ifrån målet/hotet befinner sig är olika lång, ju längre paus till 
nästa aktiva period desto längre avstånd till målet/hotet 

Om den taktila presentationen består av först en uppmärksamhetspåkallade signal och 
sedan en riktning- och avståndsangivelse så är det en kort paus mellan symbolerna. 

4.1.3 Presentationens olika perspektiv 
De funktioner vars presentation innehåller geometrisk information i form av en 
riktning till något kan man presentera utifrån olika perspektiv, dessa kallas i rapporten 
för farkostvyperspektiv och kartvyperspektiv. De funktioner som kan presenteras i 
dessa perspektiv är: 

• Brytpunktsindikering 

• Informationspunktsindikering 

• Trafikvarning 

• Kamerariktning 

• Bäringåterkoppling 

 
Figur 4-6: Bilderna I figuren visar de olika perspektiverna. Till vänster syns 
farkostvyperspektivet och vinkeln till andra (vita) farkosten blir alltså 270˚ medan den i bilden 
till höger, som visar kartvyperspektivet, är cirka 310˚. Vinklarna är högervarv ifrån y-axeln.  
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4.1.4 Beskrivning av demonstratorns funktioner 

 
Figur 4-7: Ett exempel på kommandospecifik respons. En operatör trycker på knappen Take-Off 
och ifall Skeldar verkställer Take-Off så kommer taktorerna på västen att en i taget enligt bilden 
till höger att vibrera tre varv runt torson för att symbolisera rotorblad som snurrar runt 

Kommandospecifik respons: Kommandospecifik respons är en bekräftelse till 
operatören att farkosten har tagit emot ett specifikt kommando och att det har blivit 
lyckat utfört. Om operatören till exempel trycker en knapp som betyder Take-Off så 
kommer vibratorerna på västen att börja aktiveras och avaktiveras runt torson en i 
sänder i klockans riktning, föreställande ett rotorblad som börjar rotera. På detta sätt 
kan operatören erhålla en signal som är lätt att tolka och som verifierar att helikoptern 
godkände kommandot och är på väg att lyfta. I demonstratorn finns det fyra stycken 
kommandospecifika responser, armera motorn, starta motorn, take-off och hovra. 
Dessa fyra meddelanden kan ha olika eller samma utseende och är kodade symboler. 

 
Figur 4-8: Farkosten håller på att missa angiven höjd på nästa brytpunkt och operatören 
uppmärksammas på det genom att taktor 12, 1 och 11 aktiveras kort i serie 

Höjduppmärksamhetssignal: I kontrollstationens vanligaste tillstånd under ett 
uppdrag befinner sig flygfarkosten i en i förväg planerad brytpunktsbana. En 
brytpunkt har alltid en specificerad höjd på vilken farkosten ska passera den, sträckan 
mellan brytpunkterna kallas för ben och benet specificerar med vilken hastighet 
farkosten ska åka till nästa brytpunkt. Hastigheten har högre prioritet än 
brytpunkternas höjd vilket medför att vid dålig planering eller i förväg inte kända 
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omständigheter kan farkosten hamna i en situation där den kommer att missa planerad 
höjd. Om detta är i ett spaningsområde där det är viktigt att farkosten håller en viss 
höjd för att inte höras är detta en allvarlig situation. Efter två tredjedelar av 
flygsträckan mellan två brytpunkter räknar höjduppmärksamhetssignalfunktionen ut 
ifall farkosten kommer att träffa angiven höjd (plus/minus 10%) eller inte och skickar 
ett uppmärksamhetspåkallande meddelande till operatören via västen ifall den inte 
kommer att göra det. Detta ger operatören möjlighet att motverka detta innan 
farkosten till exempel har kommit in i spaningsområdet. 

 
Figur 4-9: Västen indikerar avstånd och bäring till nästa brytpunkt. Avståndet kodas med en 
specifik melodi och i den här figuren visas bäringen relativt kartans norr-riktning och 
helikopterns position, hade presentationen varit inställd på förstaperson hade taktorn ovanför 
naveln varit den som vibrerat 

Brytpunktsindikering: Ifall operatören skriver IND (för indikera) i kommentarfältet  
till en brytpunkt kommer funktionen brytpunktsindikering att visa både riktning och 
avstånd till det brytpunkten ifall den är aktiverad. Riktningen kan indikeras både i 
farkostvyperspektivet och i kartvyperspektivet. Avståndet kan indikeras med olika 
melodier, eller med olika långa uppehåll mellan indikeringen. Melodin spelas enbart 
på den taktor i vilken riktning brytpunkten finns. Den här presentationen medför att 
till exempel sensoroperatören kan ägna all sin koncentration på att titta i kameran och 
spana på ett objekt istället för att behöva skifta fokus för att kunna vara beredd på en 
gir av helikoptern. 

 
Figur 4-10: När farkosten passerar över en brytpunkt vibrerar det om vartannat klockan 3 
respektive klockan 9 på kroppen för att symbolisera en grind som helikoptern flyger igenom 
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Brytpunktspasseringssignal: Brytpunktspasseringssignalen skickas till operatören 
varje gång en brytpunkt passeras. Taktorerna klockan tre respektive klockan nio 
aktiveras snabbt om vartannat (för att simulera samtidig stimuli) i två sekunder och 
kan liknas vid en att en grind passeras (då taktorerna perkar på en grindstolpe på 
vardera sida om kroppen).  

 
Figur 4-11: Informationspunkten är utplacerad på kartan över ett område som är intressant att 
titta på. Västen presenterar först en signal för att väcka uppmärksamhet (1 till 4 aktiveras i 
serie) och sedan vibrerar taktorn i vars riktning området är med en melodi som kodar avstånd, i 
det här fallet är presentationen inställd på farkostvyperspektiv så därför vibrerar taktorn som 
sitter klockan 8  

Informationspunktsindikering: I demonstratorn finns det två typer av 
informationspunkter. Den ena typen av informationspunkt är en 
väderinformationspunkt som antingen håller information om varifrån solen skiner 
eller från vilket håll vinden blåser. När en obemannad flygfarkost spanar på ett mål 
som har möjligheten att höra eller se farkosten är det viktigt att placera farkosten på 
rätt sätt i förhållande till vinden och solen. I dessa två informationspunkter 
specificerar användaren inom hur stor radie informationen är aktuell (d.v.s. aktiv) 
samt ifrån vilken riktning solen eller vinden har sitt ursprung (se Figur 4-4 för ett 
exempel på en intuitiv symbol). 

Den andra typen av informationspunkt anger riktningen till något, till exempel ett mål, 
ett hinder eller ett generellt intresseområde. Likadant som i väderpunkten specificerar 
användaren inom vilken radie informationen ska presenteras med den övriga 
informationen tas direkt ifrån informationspunktens placering samt dess typ (se Figur 
4-11). För båda typer av informationspunkter gäller det att användaren kan välja om 
informations ska presenteras i farkostvyperspektiv eller i kartvyperspektiv. 

Informationspunkter är ett kraftfullt sätt för operatören att placera ut 
minnesanteckningar ifrån planeringsskedet. Det är möjligt att farkosten själv kan ha 
de sensorer som behövs för att skapa denna information och i så fall behöver inte 
operatören själv mata in den i systemet utan bara aktivera funktionen. 
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Figur 4-12: Västen uppmärksammar operatören på omgärdande trafik med en generell 
uppmärksamhetspåkallade signal följt av riktning och avstånd. Ifall den andra farkosten är ännu 
närmre presenteras en annan symbol som är en varning och betyder att farkosten är kritiskt 
nära. I figuren presenteras riktning i kartyperspektivet.  

Trafikvarning: Trafikvarning är en signal som antingen uppmärksammar operatören 
att det finns en annan flygande farkost i den egna farkostens närhet, eller så varnar 
den operatören för att det finns en annan flygande farkost i den egna farkostens 
direkta närhet, och således föreligger kollisionsrisk. 

 
Figur 4-13: Den blå konen visar sensorkamerans synfält och i bilden presenterar västen hur 
kameran är riktad i farkostvyperspektivet 

Kamerariktning: Kamerariktning skiljer sig ifrån de andra funktionerna i det att det  
är en återkommande signal som hela tiden visar användaren i vilken riktning 
sensorkameran är riktad, antingen i farkostvyperspektiv eller i kartvyperspektiv. När 
flygföraren och sensoroperatören arbetar tillsammans under ett uppdrag sker mycket 
kommunikation dem emellan hur sensoroperatören vill att farkosten ska ligga i 
förhållande till kamerans vy, det kan då underlätta för kommunikationen om det finns 
ett snabbt sätt för piloten att hela tiden känna till hur kameran är riktad. 
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Figur 4-14: Operatören använder fingret på den flygsäkerhetskritiska datorn (se Figur 2-5) för 
att ändra helikopterns bäring och västen vibrerar på den klockposition som representerar 
fingrets position, när operatören tar bort fingret slutar västen att vibrera 

Bäringåterkoppling: I Figur 2-5 visas den flygsäkerhetskritiska datorn och med de 
tre cirkulära instrument som går att urskilja kan man manuellt styra altitud, hastighet 
och bäring. Om man använder dessa styrdon framförs alltså inte längre farkosten via 
en brytpunktsbana. Bäringåterkoppling betyder att när farkosten framförs på detta sätt 
så kommer operatörens valda bäring att återspeglas runt torson som ett exempel på det 
som i spelutvecklingsbranschen kallas för force feedback.  

4.1.5 Att använda kontrollstationsdemonstratorn 
Kontrollstationsdemonstratorn kan användas för att visa på hur en taktil display kan 
användas för att presentera dels komplexa koncept med hjälp av symboler (så kallade 
tactons) och dels presentera hjälp för orientering och navigering med hjälp av 
riktningar. Med hjälp av kontrollgränssnittet (se Figur 4-1) går det att aktivera och 
avaktivera alla funktioner som finns tillgängliga, men det går också välja huruvida 
presentationen ska ske i farkostvyperspektiv eller i kartvyperspektiv. 

Till skillnad från svävardemonstratorn som beskrivs nedan bidrar den taktila 
displayen med information allt eftersom systemet hamnar i de situationer där västens 
presentation används, snarare än direkt styrt av användaren av systemet som i 
svävardemonstratorn. Dessa två olika koncept diskuteras utförligare i Diskussion. 

Med hjälp av konfigurationsverktyget (se Figur 4-2) kan man också välja 
presentationens utseende för utvalda funktioner och på så sätt testa olika idéer kring 
symbolernas utformning. 

4.2 Svävardemonstratorn 
Svävardemonstratorn är ytterligare en demonstrator och den är utvecklad för att visa 
hur kraftfullt det är använda en taktil display för orienterings- och 
navigeringsövningar. Demonstratorn presenterar inga komplexa koncept eller 
meddelanden som kontrollstationsdemonstratorn utan använder sig utav 
uppgiftsspecifik presentation där riktning och avstånd är det enda som presenteras på 
den taktila displayen. 

Demonstratorn syftar också på att lite belysa frågan om hur taktila displayer bör 
användas i multimodala system (Se Multimodal presentation) och därför har 
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tredimensionellt ljud inkluderats samt visuell presentation som ska stödja, eller stödjas 
av, de andra modaliteterna. 

4.2.1 Beskrivning av demonstratorn 

 
Figur 4-15: Bilden visar svävardemonstratorn. Till vänster visas hur många grindar som återstår 
samt att det tredimensionella ljudet är aktivt (de små gröna hörlurarna), i mitten visas att den 
taktila displayen indikerar riktning och avstånd till grindarna och till höger visas en karta 

Svävardemonstratorn går ut på att på så kort tid som möjligt passera genom 15  
grindar och att samtidigt undvika att bli träffad av målsökande missiler. 

Den finns bara en grind åt gången och då svävaren har passerat emellan de två 
stolparna flyttas grinden till en slumpmässig position i spelområdet. Spelaren har tio 
sekunder på sig att ta sig ifrån en grind till en annan innan poängen börjar räknas 
baklänges. Efter 15 till 45 sekunder ifrån det är spelat har påbörjats avfyras en 
målsökande missil (i kartan i Figur 4-15 syns fyra målsökande missiler, en i varje 
hörn), denna missil har en livslängd på 45 sekunder och det gäller att hålla sig undan 
för den annars är spelet över (Game Over). När en missil fått slut på bränsle dröjer det 
15 till 45 sekunder innan nästa avfyrning sker. 

Till sin hjälp har spelaren tre hjälpmedel; en karta, tredimensionellt ljud och en taktil 
display varav alla är på och avstängningsbara. 

Det tredimensionella ljudet består av två ljud, ett klockspelsljud som spelas på 
grindens position i den tredimensionella rymden och ett missilljud som spelas på 
missilens position. Dessa två ljud ger en god uppfattning om missilens rörelse och 
position och en ganska god uppfattning om grindens position. 

Den taktila displayen kan visa antingen riktning och avstånd till grinden eller riktning 
och avstånd till missilen som är aktiv. Riktningen presenteras i den klockposition 
objektet befinner sig gentemot svävaren och dess riktning (det vill säga; egocentrisk 
världsuppfattning). Avståndet kodas med pausernas, emellan indikeringarna, längd (se 
Figur 4-16).  
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Figur 4-16: Y-Axeln visar hur lång pausen var i millisekunder när svävaren var så långt ifrån 
som X-Axeln visar. Detta innebär att när en missil eller grind är i farkostens direkta närhet var 
det ingen paus utan taktor var ständigt aktiv. Svävarens maxhastighet är ungefär 12 500 punkter 
i sekunden 

Att paustiden varierar på detta sätt innebär att spelaren upplever en tydligare 
dynamisk förändring när till exempel missilen är nära svävaren än när den är långt 
ifrån och detta förväntas innebära att man snabbare kan uppfatta fara. 

 
Figur 4-17: Bilden visar ett exempel på när svävaren är jagad av en målsökande missil, den 
taktila displayen har blivit inställd på att visa missilens position och avstånd och kartan är 
avstängd 

När texten ”Missile Warning” blinkar på skärmen är det upp till spelaren själv att 
ändra vad den taktila displayen ska presentera. Eftersom att det går att skifta vad den 



  

taktila displayen ska presentera går det även om man är jagad av en missil snabb kolla 
i vilken riktning grinden finns i. 

4.2.2 Att använda svävardemonstratorn 
Svävardemonstratorn kan användas dels för att visa hur navigering och orientering 
fungerar med en taktil display och dels visa vad det innebär att uttrycka samma 
information med olika modaliteter och hur det upplevs och förbättrar perceptionen. 

Genom att stänga av både det tredimensionella ljudet och kartan används den taktila 
displayen till att grovinrikta farkosten mot grindarna (demonstratorn är gjord så att 
grindarna inte syns visuellt förrän de är nära farkosten), eller ifrån missilen. Genom 
att känna missilen i ryggen och uppleva hur avståndet minskar möjliggörs det att i 
precis rätt sekund gira kraftigt och sedan bromsa för att missilen ska missa farkosten 
och flyga förbi. 

 



 

 29 

5 Diskussion 
Syftet med det här examensarbetet var att utveckla en demonstrator för taktil 
presentation till kontrollstationen för Skeldar V-150. Under uppgiftsanalysen av hur 
en operatör använder Skeldarsystemet, och framförallt under samtalet med den 
testpilot med kunskap om hur obemannade flygfarkoster används och möjligen 
kommer att användas i framtiden, framgick det att en kontrollstation sådan den är 
konstruerad på Saab inte i nuläget har behov av taktil presentation. Det är dock inte en 
överraskande slutsats då den från början inte designats med taktil presentation i 
åtanke. 

När uppgiftsanalysen påbörjades var målsättningen att finna situationer i användandet 
som kunde medföra att operatörerna överbelastas med information och därför inte 
hinna med att processa den tillräkligt snabbt för att avhjälpa en oönskad händelse (en 
situation som för en lekman inte alls är svår att föreställa sig i till exempel ett 
stridsflygplan). I kontrollstationen är det dock farkosten själv som sköter avioniken 
och därför uppstår det heller inte många situationer som kräver sekundsnabba beslut 
och reaktioner. 

Detta i kombination med att den väst som utvecklats av FOI och som har använts i 
detta examensarbete var utvecklad för applikationer av typen navigation och styrning 
medförde att inriktningen på att utveckla funktioner för att förbättra kontrollstationen 
ändrades. Istället utvecklades en demonstrator för att demonstrera hur taktil 
presentation kan användas för att förmedla komplexa symboler, styra uppmärksamhet 
och förmedla varningar. Även om denna inriktning inte kunde ge riktlinjer om hur 
kontrollstationen, i dess nuvarande utseende, kunde använda och förbättras med taktil 
presentation finns det lärdomar att finna inför utvecklingen av framtida 
kontrollstationer. 

Eftersom det i Skeldarsystemet är farkosten som sköter avioniken finns det anledning 
att utforska möjligheterna om en flygförare kan framföra flera farkoster samtidigt, 
taktil presentation kan då användas för att styra flygförarens uppmärksamhet mellan 
de olika farkosterna (eller emellan olika skärmar). Detsamma gäller för 
sensoroperatören. En viktig fördel i en sådan situation är att taktila displayer enbart 
affekterar en person och således inte stör personer i omgivningen. Dessutom, som det 
visat sig i det här examensarbetet, är intuitiva symbolen ett kraftig sätt av förmedla 
kontextuell information. Istället för att enbart styra uppmärksamhet i ett 
flerfarkostsystem går det även att förmedla vad uppmärksamheten gäller. Den taktila 
symbolen för vind kombinerat med vilken farkost det gäller skulle alltså snabbt kunna 
tolkas som farkost X upplever kraftig turbulens och behöver därför övervakas 
noggrannare och kanske framföras manuellt. Ett annat alternativ kan vara att farkost Y 
befinner sig i ett i förväg specificerat område nu. 

 

Samtidigt som inriktningen för kontrollstationsdemonstratorn ändrades beslutades det 
även att utveckla ytterligare en demonstrator, en demonstrator där den taktila 
presentationen ska aktiveras av operatören för att stödja en specifik uppgift och som 
samtidigt visar fördelarna med en väst av den typen som användes i examensarbetet 
(alltså för att presentera geometrisk information).  

Svävardemonstratorn skiljer sig i två mycket speciella avseenden ifrån 
kontrollstationsdemonstratorn. Kontrollstationsdemonstratorn presenterar information 



  

då systemet hamnar i ett speciellt tillstånd och är således inte styrt av operatören på 
samma sätt som i svävardemonstratorn. I svävardemonstratorn finns informationen 
som presenteras på den taktila displayen alltid tillgänglig men visas endast då 
operatören ber om det.  

Den andra tydliga skillnaden är att världsuppfattningen i svävardemonstratorn är helt 
och hållet egocentrisk till skillnad från kontrollstationsdemonstratorn där man oftast 
betraktar farkosten ovanför en karta. Således  är det klart intuitivt i 
svävardemonstratorn i vilken riktning till exempel grinden befinner sig och det blir 
därför ett väldigt tacksamt sätt att använda sig av den taktila informationen. 
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6 Slutsats 
Syftet med det här examensarbetet var att utveckla en demonstrator för taktil 
presentation till kontrollstationen för Skeldar V-150. Två demonstratorer har 
utvecklats, den ena till kontrollstationen för Skeldar V-150 och ett spel som utvecklats 
för att demonstrera de möjligheter med taktil presentation som inte lämpade sig att 
demonstrera i kontrollstationen. 

Demonstratorn till kontrollstationen har visat hur taktil presentation kan användas 
som en ytterligare informationskanal utöver ljud och bild. Tyvärr bidrog inte 
demonstratorn till att kontrollstationen förbättrades i det avseendet att taktil 
presentation inte är nödvändig för att klara av uppgiften eller visade på några 
avsevärda fördelar. Icke desto mindre kunde demonstratorn användas för att illustrera 
möjligheter med taktil presentation i framtida system. 

Svävardemonstrator å andra sidan visade hur taktil presentation med framgång går att 
använda i en förstapersonsmiljö för att höja en operatörs situationsmedvetenhet. 

Båda demonstratorerna har möjliggjort experimenterande med taktil presentation och 
har varit en källa till diskussion och framtidsfunderingar. 
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