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Sammanfattning 
Föreliggande studie har undersökt flera gränssnitt i en helikoptersimulator som visar 

horisontell och vertikal drift; en taktil, en visuell och en bimodal display. Syftet med studien 

var att undersöka om det är med fördel att använda displayer som visar på drift horisontellt 

och vertikalt. Dessutom var syftet att undersöka om taktil display leder till lika bra prestation 

som med en visuell display, eller kommer kunna användas som komplement till den visuella i 

en bimodal kombination. I studien deltog 12 försöksdeltagare som fick i uppgift att i en 

helikoptersimulator försöka stå stilla i luften (s.k. hovra) på en höjd på 8000 fot med hjälp av 

varje driftdisplay under två minuter. Förutom de tre driftdisplayerna så skulle även 

försöksdeltagarna hovra utan några hjälpmedel som visar drift. Resultatet visade att det är 

med fördel att använda alla tre driftdisplayer för att minska drift horisontellt. Resultatet 

visade dessutom att det är med fördel att använda en visuell display och bimodal display för 

att minska på drift vertikalt. Slutsatsen av studien är således att det är med fördel att använda 

driftdisplayer för att minska på drift. Den taktila displayen fungerar inte lika bra som den 

visuella i undvikande av drift, men går att användas som komplement i en bimodal 

kombination.  
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1. Inledning 
När helikoptrar ska landa eller starta i sandiga miljöer kan piloter utsättas för s.k. brown-

out. Det är ett tillstånd där sand virvlar upp och skymmer sikten för piloter vilket kan leda 

till allvarliga olyckor (Alberty, 2012). Detta tillstånd kan även uppstå vid snöiga miljöer, 

men då riskerar man istället för tillståndet white-out. Det som sker vid brown-out är att 

sand virvlar upp på grund av rotorbladens nedåtström och leder till att sand cirkulerar 

kring helikoptern och skymmer sikten för piloten. Vid förlorad sikt kan piloten bli spatialt 

desorienterad och kommer då att svårare att uppfatta helikopterns position, eller om 

helikoptern åker i sidled, lutar eller förlorar höjd (Lif & Andersson, 2012). Vid en situation 

där spatial desorientring och brown-out råder måste piloten lita på sina instrument och 

sina tidigare erfarenheter för att inte hamna i en olycka (Alberty, 2012; Lif & Andersson, 

2012). I en rapport från NATO, ”Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and 

Training (Alberty, 2012) skrivs det att 75 % av alla olyckor i Afrika och Afghanistan 

orsakats på grund av brown-out. Det finns på grund av detta intresse att utveckla och 

utvärdera displayer som kommer hjälpa piloten att upptäcka drift horisontellt och 

vertikalt. Den information som ges till piloter idag sker främst visuellt. Samtidigt som 

piloten måste hålla utkik i omgivningen, så kan det leda till svårigheter att processa visuell 

information (Alberty, 2012). Av den anledningen finns det intresse att försöka underlätta 

det visuella sinnet genom att studera andra informationskällor, taktila och bimodala 

displayer. Intresse ligger i att undersöka om alternativa informationskällor kan användas 

som komplement till visuella displayer. 

Det finns andra situationer än vid brown-out som displayer som presentation av 

horisontell drift och vertikal drift kan vara till nytta. Ett exempel är vid 

räddningsoperationer som sker över vatten, där människor räddas genom att lyftas upp 

till helikoptern. I en sådan situation måste helikoptern stå stilla i luften utan att driva 

varken horisontellt eller vertikalt (s.k. hovra). Uppgiften att hovra anses vara väldigt svår, 

speciellt vid brist av visuella referenser i omgivningen (Kelley et al. 2013).   

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka olika displayer som visar drift i en helikopter: en visuell 

display, en taktil display, en bimodal display samt en grunddisplay som inte ger piloten 

någon feedback om hur helikoptern driver. Detta för att kunna jämföra prestation med 

hjälp av driftdisplayer med prestation utan hjälp av driftdisplay. Det finns intresse att se 

vilken av dessa displayer som bäst hjälper försöksdeltagarna att minska drift horisontellt 

(lateralt och framåt/bakåt) och vertikalt när uppgiften är att hovra. Det finns dessutom 

intresse i att undersöka om taktila displayer leder till lika bra presentation, eller kommer 

kunna användas som komplement till den visuella displayen genom en bimodal 

kombination.  Hypoteserna är således att det med fördel går att använda displayer som 

visar drift och att den taktila displayen går att använda för sig eller som komplement till 

den visuella displayen i en bimodal kombination.   

1.1.1 Frågeställningar 
1. Minskar drift med driftdisplayer när uppgiften är att hovra? 

2. Är prestation med taktil display lika bra som prestation med visuell display? 

3. Är prestation med bimodal display lika bra som med taktil eller visuell display? 
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2. Teoretisk bakgrund 
I denna del av rapporten presenteras den bakgrund och teorier som är relevanta för denna 

studie.  

2.1 Sensoriska system 
Information från sensoriska system leder till perception, att människan kan skapa en 

uppfattning om omgivningen. Perceptionen ger oss inte all tillgänglig information, utan 

enbart den information som anses vara nödvändig för att en människa ska kunna 

orientera sig och interagera med omgivningen på ett sätt som är effektivt och säkert. För 

att människor ska kunna interagera säkert i omgivningen så hjälper perception till med att 

detektera objekt, händelser, rörelser samt ens egen position. Perception kommer således 

att kunna hjälpa människan för att fatta beslut, och kunna förutse konsekvenser av ens 

handlingar i stressade situationer (Blake & Sekuler, 2006).  

I en helikopter är det synsinnet och det vestibulära systemet (balanssinne) som är de mest 

kritiska begränsningarna, främst vid uppfattning om helikopterns rörelse och position 

men även gällande sensorisk överbelastning hos piloten (Alberty, 2012; Lif & Oskarsson, 

2012). Det somatosensoriska systemet (känselsinne) spelar en viktig roll då man vill 

skapa en alternativ informationskälla istället för synsinnet.  

2.1.1 Visuella sensoriska systemet 

Det är synen som gör att människan får visuell information om omgivningen, och får en 

uppfattning om färg, djup och form.  Synen är det mest inflytelserika och det dominanta 

sinnet vilket ger information som de andra sensoriska systemen inte kan ge, som till 

exempel information om objekt det inte går att känna på, och objekt som inte ger ifrån sig 

något ljud (Blake & Sekuler, 2006). Den vanligaste informationskällan från omgivningen 

särskilt för flygrelaterad information, är synen, då det styr spatial information från 

omgivningen utanför helikoptern. De flesta displayer i cockpit är dessutom visuella 

displayer som piloten måste fokusera på. På grund av hög koncentration, och/eller att 

displayer inte presenterar information på ett effektivt sätt så kan synsinnet överbelastas 

(Alberty, 2012).  

2.1.2 Somatosensoriska systemet 

Det somatosensoriska systemet delas in i fyra delar (Kandel & Jessel, 1991): 

Diskriminerande känsel, proprioception, känsla för smärta och en känsla för temperatur. 

Den diskriminerande känseln känner av mekanisk påverkan, såsom beröring, tryck, 

vibrationer eller utsträckning av huden. Olika kroppsdelar är olika känsliga för 

diskriminerande känsel, vilket beror på upplösningen av receptorerna (Kandel & Jessel, 

1991). Vid den mest känsligaste kroppsdelen, fingertopparna, är upplösningen på 2 

millimeter. Medan på torso, där vibrationerna i denna studie kommer ske, är upplösningen 

på flera centimeter (Blake & Sekuler, 2006). Proprioception är den förmåga att uppfatta 

vad ens kroppsdelar har för position och hur de rör sig i förhållande med kroppen. 

(Kandel & Jessel, 1991; Blake & Sekuler, 2006). Proprioception får information från 

muskler och senor och medför att känselinformation alltid kan relateras till den berörda 

kroppsdelens position. Blake & Sekuler (2006) skriver att känselförmågan kan ses som 

människors mest tillförlitliga sinne, då känseln kommer att vara avgörande vid osäkerhet. 

Det exemplet som författarna tar upp för att styrka detta påstående är, att när en 

människa ser ett objekt framför sig och det visar sig att objektet inte finns där när denne 
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väl försöker vidröra objektet. Då kommer personen förmodligen dra slutsatsen att det var 

en illusion. 

I en helikopter kan taktil information leda till minskad kognitiv arbetsbelastning, eller till 

minskad sensorisk överbelastning av andra sinnen. Då känselförmågan leder till en 

outnyttjad informationskanal som sker parallellt med andra sinnen (Alberty, 2012).   

2.1.3 Vestibulära systemet 

Det vestibulära systemet är det som oftast hänvisas till balanssinne. Systemet får 

information från innerörat genom semicirkulära kanaler och otoliter, dessa ger 

information om gravitation, linjär acceleration och vinkelacceleration (Kelly, 1991; Young, 

2003). För att balanssinnet ska fungera ordentligt, är det viktigt att feedback om kroppens, 

huvudets och ögonens position och rörelse kontinuerligt uppdateras (Kelly, 1991). Därför 

spelar synsinnet och proprioception en viktig roll för balanssinnet. I en helikopter, när 

spatial desorientering kan råda, så fungerar det vestibulära systemet väldigt dåligt, vilket 

riskerar ge piloten felaktig information om omgivningen utanför helikoptern (Alberty, 

2012).  

2.2 Spatial desorientering 
I flygplan och helikoptrar innebär spatial desorientering att piloten förlorar sin förmåga 

att uppfatta sin och flygplanets position och rörelse relativt en fixerad punkt på markytan, 

och i förhållande till gravitationskraften på jorden. Då kroppens sensoriska system är 

byggda för att klara jordens gravitation så kan det leda till att informationen från de 

sensoriska systemen under flygning blir förändrade (Cheung, 2004). De sensoriska 

systemen som påverkas mest under spatial desorientering är synsinnet, vestibulära 

systemet samt proprioception (Moiser, 2010). Risken för desorientering blir mycket högre 

när utsikten från helikoptern blir försämrad, som till exempel under brown-out, då sikten 

försvinner helt och kan skapa illusioner om helikopterns position och riktning (Alberty, 

2012). Även när en helikopter hovrar på hög höjd då visuella referenser saknas kan 

piloten uppleva att helikoptern står still fastän den egentligen rör sig. För att undgå detta 

problem under spatial desorientering måste piloter förlita sig helt på instrumenten och 

ignorera den information som kommer från sinnena (Moiser, 2010 & Albery, 2012). 

Alberty (2012) skriver att de piloter som är tränade att lita på sina instrument, har större 

chans att ignorera information från sina sinnen.  

Beroende på flygsituationen så finns det olika typer av spatial desorientering(Previc & 

Ercoline, 2004; Young, 2003). Previc & Ercoline (2004) skriver om dessa typer, att det 

finns två vanligare typer, men att vissa forskare på senare tid har lagt till en tredje.  

 Typ 1, denna typ av spatial desorientering anses vara den farligaste och den 

  vanligaste. Vilket innebär att piloten inte är medveten om att denne är spatial 

  desorientering och känner att denne har kontroll över helikoptern.  

 Typ 2, innebär att piloten är medveten om att spatial desorientering råder och 

  att det är en konflikt mellan den informationen instrumenten visar och den 

  perceptuella informationen, det är i detta fall som det är bäst att lita på 

  helikopterns gränssnitt.  
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 Typ 3, piloten kan vara medveten om tillståndet, men är oförmögen att kunna 

  kontrollera helikoptern. Det kan bero på flera olika saker såsom oförmåga att 

  flyga manuellt eller oförmåga att kunna läsa displayerna. 

2.3 Kognitiv och sensorisk överbelastning 
Sensorisk överbelastning och kognitiv överbelastning är två kritiska problem för piloter i 

flygplan och helikoptrar.  Sensorisk överbelastning sker främst för piloter när de sensor-

iska systemen blir för starkt involverade, vilket leder till ökad koncentration samt ökad 

arbetsbelastning (Alberty, 2012; van Erp, 2007). De två vanligaste sensoriska systemen 

som används i helikoptrar och har störst risk för att bli överbelastade är det visuella och 

det auditiva sensoriska systemen. Kognitiv överbelastning handlar om svårigheten att 

hålla isär uppgifter som kräver olika resurser inom samma sensorisk och motorisk 

modalitet.  

Kognitiv överbelastning sker när krav på kognitiv kapacitet är otillräckliga och för höga, 

alltså kraven på kognitiv kapacitet är mer än vad människan för stunden har tillgång till 

(van Erp, 2007). När människor ska hantera flera uppgifter samtidigt gäller det att ta extra 

hänsyn till kognitiv överbelastning. Då uppmärksamhet delas genom information mellan 

de olika sensoriska system och mellan kognitiva uppgifter som har individuella mål och 

som tävlar mot varandra (var Erp, 2007). Lätta uppgifter kan människor klara av ganska 

lätt, som till exempel att prata samtidigt som man cyklar eller går. Men när någon av dessa 

uppgifter kräver mer kognitiv kapacitet, så kommer uppgifterna att tävla mot varandra om 

resurser som krävs för att uppehålla sina uppgifter. Den förlorande uppgiften kommer att 

förlora resurser (Wickens et al. 2013). För att undvika överbelastning så är det frågan om 

vilka uppgifter som kan samarbeta med varandra, som då inte kräver likadan sensorisk 

input eller motorisk output.   

Inom mental överbelastning och informationsprocesser finns det flera modeller som 

förklarar hur människor bearbetar information och att man med fördel kan använda sig av 

multimodal information. Inom flygning så är det specifikt två teorier som vanligen 

diskuteras: Wicken’s Multiple Resource Theory och Prenav-modellen. Dessa modeller 

förklaras mer ingående nedan.  

2.3.1 Multiple Resource Theory 

Wicken’s Multiple Resources Theory (MRT) försöker förklara hur människor bearbetar 

information, och hur de hanterar flera uppgifter samtidigt (Wickens et al. 2013; Wickens, 

2008). Denna förklaring av teorin är en förenklad version för det som är relevant i studien.  

I denna teori om hur människor presterar kring flera uppgifter samtidigt grundar sig kring 

tre huvudmekanismer (Wickens et al. 2013):  

1. Ansträngning/Resurser som krävs relaterat till aktivitetens svårighetsgrad. 

2. Likheten mellan två aktiviteter i deras krav på resurser.  

3. Resursfördelning. 

Dessa mekanismer säger att beroende på aktiviteters svårighetsgrad, och beroende på 

vilka slags resurser som krävs, så bestämmer det hur resurser kommer fördelas. Om två 

aktiviteter använder två likadana resurser, t.ex. visuell-visuell, så kommer någon av 

uppgifterna att bli mer degraderad än vad de hade blivit om de använde två olika resurser, 

t.ex. visuell-motoriska (Wickens et al. 2013). Utifrån dessa mekanismer skapade Wickens 
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(2008) en modell för att försöka illustrera vilka multipla resurser som finns. Genom att 

använda sig av denna modell så kan man predicera överbelastning, modellen kan 

dessutom fungera som ett verktyg i en design-process (Wickens, 2008). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En version av MRT-modellen baserad på modellen i Engineering  

Psychology & Human Performance (Wickens et al. 2013) 

Denna modell illustreras i en 3D-kub med tre dimensioner (Figur 1); Steg, koder och 

modaliteter (Wickens et al. 2013; Wickens 2008). Den första dimensionen, steg, innefattar 

perceptions- och kognitionsaktiviteter samt reaktion, och innebär att perceptuella 

aktiviteter och kognitiva aktiviteter använder sig av olika resurser än de resurser som 

ligger i grund för val och genomförande av åtgärder. Dimensionen koder innebär en 

uppdelning i resurser mellan spatiala aktiviteter och verbala aktiviteter. Den sista 

dimensionen, modaliteter, ingår enbart inom perceptionsaktiviteter och innebär att de 

olika modaliteterna (visuell, auditiv och taktil) använder sig av olika resurser (Wickens et 

al. 2013; Wickens 2008). Alltså, varje cell i kuben representerar en slags resurs. Den 

taktila modaliteten i modellen fanns inte i tidiga versioner av MRT-modellen (se Wickens, 

2008), utan har lagts till i efterhand, då Wickens (2008) skriver att i framtida studier vill 

man studera en tredje modalitet som baseras på taktil input. Om man utgår från MRT-

modellen så går det att argumentera för att använda sig av en taktil display för att 

underlätta det visuella sinnet eftersom de använder sig av olika resurser utan att slå ut 

varandra.   

2.3.2 Prenav  

Prenav är ett ramverk för människans informationsbearbetning inom navigation och 

kontroll. Modellen är en vidareutveckling av tidigare modeller om informations-
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bearbetning, men då dessa modeller saknade fokus på mänskligt beteende så utvecklade 

van Erp (2007) detta ramverk som tar hänsyn till just den aspekten. Själva modellen 

(Figur 2) består av två loopar, där den viktigaste loopen är informationsbearbetning. De 

olika stegen i loopen för informationsbearbetning innefattar: Sensation  Perception  

Beslut  Handling, för att sedan gå tillbaka till sensation genom omgivning eller displayer. 

Loopen syns på Figur 2 med hjälp av de tjockare linjerna. Det första steget i loopen, 

sensation, är input från de olika modaliteterna (syn, hörsel, känsel etc.) som bearbetas 

parallellt. Varje pil i modellen under sensation kännetecknar en slags modalitet. 

Perception och beslut ingår båda i den kognitiva stegen, där sensorisk information leder 

till perception och sedan till beslut. Både perception och beslut påverkas av kognitiv 

påverkan, alltså kunskaper och tidigare erfarenheter (Van Erp, 2007; Van Erp et al. 2006). 

Som man kan se i modellen så finns det två genvägar:   

1. Sensation  Handling 

2. Perception  Handling 

Dessa genvägar leder till att alla steg i loopen inte alltid behöver utföras. Den första 

genvägen, sensation  handling, innebär att sensation leder direkt till en handling utan att 

gå in i den kognitiva stegen, detta sker vid handlingar som sker av reflexer eller vid 

handlingar som är så pass inlärda att de blivit automatiserade. Den andra genvägen,  

Perception  Handling, innebär att perception leder till en handling. Vilket gör att 

beslutsmomentet uteblir. Det är inte nödvändigt att processen är medveten, men det 

behövs någon form av tolkning genom perception t.ex. vid rött ljus vid bilkörning (Van 

Erp, 2007; Van Erp et al. 2006).   

Den andra loopen som finns i Prenav är ett ramverk för arbetsbelastning och går genom 

Stressorer  Tillstånd  Kognitiv stege.  Loopen säger att yttre faktorer genom t.ex. 

vibrationer eller utrustning kan leda till att piloten blir störd eller stressad och kan 

påverka de delar som ingår i den kognitiva stegen, däremot påverkas inte genvägen 

sensationhandling. Van Erp (2007) skriver att man då kan förutse att intuitiva displayer 

kommer använda sig av genvägen sensation  handling och kommer därför inte påverkas 

av yttre faktorer som påverkar den kognitiva stegen (Van Erp, 2007; Van Erp et al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration av Prenav-modellen inspirerad från  

van Erp (2007) och van Erp et al. (2006).  

Van Erp (2007) diskuterar om att de flaskhalsar som finns i denna modell är just för 

sensorisk överbelastning samt kognitiv överbelastning. Där den sensoriska 
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överbelastningen inte enbart innebär att de sensoriska systemen blir högt involverade och 

inte får in information. Utan även när information inte går att ta in på grund av yttre 

omständigheter, t.ex. en visuell display kommer inte var användbar om användaren 

befinner sig i mörka miljöer där displayen inte går att se.   

2.5 Stimulus-respons kompabilitet  
Vid design av gränssnitt och system är stimulus-respons kompabilitet (SRC) viktigt att ha i 

åtanke för att få så bra prestation som möjligt. SRC innebär att man försöker ta hänsyn till 

relation mellan stimuli och respons vid design av uppgifter, även att man försöker ta 

hänsyn till relationen mellan display och kontroller (Proctor & Vu. 2006). Stimuli-respons 

är kompatibla med varandra om de är naturliga och direkt kopplade med varandra, vilket 

leder till intuitiva displayer och prestation kommer att förbättras. Stimuli-respons som 

varken är direkta med varandra eller naturliga kommer leda till att stimuli och respons 

inte är kompatibla med varandra och leder till att prestation försämras och fler fel görs. 

(Proctor & Vu. 2006). Stimuli-respons som är kompatibel kan till exempel vara när en 

försöksperson har i uppgift att trycka på blå knapp när blå stimulus visas och röd knapp 

när röd stimulus visas, en sådan konstruktion skulle kännas naturlig och reaktionstiden 

skulle därför minska. En inkompatibel stimulus-respons mappning är som exempel en 

konstruktion där en försöksperson har i uppgift att trycka på blå knapp vid röd stimulus 

och röd knapp vid blå stimulus vilket leder till en onaturlig kombination där 

reaktionstiden och antalet feltryckningar skulle öka. En annan viktig del inom stimuli-

respons kompabilitet är hur kontrollerna är placerade relativt stimuli, och hur stimuli är 

utformade för att användaren ska kunna tolka den. I komplexa miljöer är det mer naturligt 

att en kontroll eller knapp är nära dess stimuli eller en bra representation av stimuli. 

Stimuli som visar vänster så ska knappen som ska tryckas vara placerad till vänster av 

försöksdeltagarens synfält för att minska på feltryckningar (Proctor & Vu. 2006).  
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3. Metod 
Studien utfördes i en helikoptersimulator som tillhandahålls av totalförsvaret 

forskningsinstitut (FOI) i Linköping. Försöket gick ut på att försöksdeltagarna skulle hovra 

på 8000 fot under två minuter med varje display. Nedan kommer en redogörelse om hur 

studien gick till väga.  

3.1 Pilottest 
Inför försöken utfördes ett pilottest. Syftet med pilottestet var att undersöka om all 

apparatur och gränssnitt fungerade, dessutom var syftet att se om utformningen för testet 

och tidsåtgången var bra. Syftet med pilottestet var dessutom för att se om det skulle 

läggas till en sekundäruppgift. Efter pilottestet togs beslutet att det inte skulle läggas in 

någon sekundäruppgift, då uppgiften att hovra är tillräckligt svårt för en person utan 

kunskaper av helikopterflygning.    

3.2 Deltagare 
I studien deltog 12 personer, nio män och tre kvinnor. Deltagarna var mellan 21 och 38 år, 

med ett medelvärde på 25,58 och standardavvikelse på 4,74. Sju personer hade något 

slags synfel, med korrigerades hos varje person med glasögon eller linser. Sex personer 

hade tidigare erfarenhet från flygsimulatorer, detta påverkade inte resultatet eftersom alla 

blir tränade tills de blev godkända för att få utföra försöket. Som ersättning tilldelades en 

biobiljett värd 100 kronor ut till varje person.    

3.3 Etik 
Innan försökets början blev försöksdeltagarna muntligt informerade om syftet med 

studien och om deras rättigheter som deltagare; att det var helt frivilligt och att de när 

som helst utan anledning fick avbryta försöket och att de skulle förbli helt anonyma i 

uppsatsen och i data.  Data blev avkodad så det inte går att koppla samman försöks-

deltagare med loggfiler och enkäter, samt att data är förvarat på ett säkert sätt där enbart 

behöriga till projektet har tillgång till dessa.  

3.4 Apparatur 
Helikoptersimulationen var PC-baserad mjukvara vid namn Lockheed Martin’s 

Prepare3D® simulation software och kördes på en dator med Windows 7. Helikoptern 

som användes under försöket var en Bell 206B JetRanger. Simulatorn var placerad på en 

elektrisk rörelseplattform, med märket Moog som är gjord för att klara av vikt på totalt 

1000 kg. Själva simulatorn (se Figur 3) var uppbyggd med hjälp tre större skärmar som 

var uppsatta lodrätt med porträtt-perspektiv bredvid varandra framför försöksdeltagaren. 

Dessa skärmar var 46 tums LED-skärmar med 400 Hz och upplösning på 1920 x 1080 

pixlar, av märket Samsung. Dessa skärmar användes för att visa omgivningen utanför 

cockpit. Nedanför dessa skärmar fanns ytterligare en mindre skärm, monterad för att inte 

skymma de tre större skärmarna. På den skärmen visades helikopters instrumentpanel, 

skärmen var en 23 tums LCD-skärm av märket Acer, med 60 Hz och en upplösning på 

1920 x 1080 pixlar. Vid styrning av simulatorn användes en joystick, modell Flight Link G-

stick III Plus Cyclic. Det användes även vridningspedaler av märket Flight Link Anti-

Torque Pedals för att kunna gira helikopter, och för att öka/sänka gas användes ett 

gasreglage av märket Flight Link Collective with Throttle C1. För utvärdering av det taktila 
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gränssnittet användes en taktil väst som utvecklades på FOI (se Figur 4). Västens 

vibrationer görs med hjälp av taktorer. Dessa taktorer är placerade i tre nivåer över torso, 

med 12 taktorer placerade i omkrets för varje nivå, alltså totalt 36 taktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Simulatorn ur ett perspektiv bakom försöksdeltagaren. 

 

Figur 4. Bilden till vänster visar västens utseende på insidan och en miniatyr på västens 

utseende när den bars, sett framifrån. Bilden till höger visar en taktor. 

3.5 Definition av driftriktningar 
I denna studie är termerna vertikal drift och horisontell drift frekvent använda (se Figur 

5). Vertikal drift innebär hur helikopter driver i höjdled, alltså uppåt eller nedåt. 

Horisontell drift består driftriktningarna: Framåt- och bakåt drift samt lateral drift. Lateral 

drift innebär att hur helikoptern driver i sidled, alltså höger och vänster. I denna uppsats 

kommer det stå horisontell drift om det innefattar både Framåt- och Bakåt-drift samt 

lateral drift, annars så kommer det skrivas ut exakt vilken riktning som menas.  
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Figur 5. En sfär som visar de olika dimensionerna  

som en helikopter kan driva i. 1. Lateralt, 2. Fram/bak, 3. Vertikalt, 

 4. Horisontellt (både lateralt och fram/bak). 

 

3.6 Prestationsdefinition 
Försöksdeltagarnas prestation under försöket loggades med avseende på förutbestämda 

mått, dessa mått samlades in av simulatorn till loggfiler.  Simulatorn loggade flygningen 

under två minuter för varje driftdisplay och grunddisplayen när försöksdeltagarna fick i 

uppgift att hovra på 8000 fot med minimal drift. Nedan följer en beskrivning av de mått 

som loggades i helikoptersimulatorn.  

  Lateral drift: Medelavvikelse från 0 m/s som varje försöksdeltagare drev lateralt.   

 Framåt- och bakåtdrift: Medelavvikelse från 0 m/s som varje försöksdeltagare drev 

framåt/bakåt. 

 Vertikal drift: Medelavvikelse från 0 m/s som varje försöksdeltagare drev vertikalt.   

3.7 Enkäter 
Enkäterna som studien använde sig av är skapade tillsammans med FOI, och användes 

förutom i denna studie även i en annan studie på FOI. Totalt så användes tre olika enkäter 

i denna studie: bakgrundsenkät, modalitetsenkät och slutenkät. I bakgrundsenkäten 

(Bilaga 1) ställdes bakgrundsfrågor om försöksdeltagarna. I modalitetsenkäten (Bilaga 2) 

och slutenkäten (Bilaga 3) skulle försöksdeltagaren skatta de frågor i enkäterna på en 

skala mellan 1-7, där 1 var väldigt dåligt och 7 var väldigt bra. Det fanns även frågor i 

dessa enkäter som bestod av fritextsvar. 

3.8 Gränssnittsutformning 
I studien undersöktes tre driftdisplayer samt en grunddisplay; en visuell, en taktil samt en 

bimodal display. I denna del av metoden beskrivs de olika displayerna som undersöktes i 

studien samt en beskrivning av grunddisplayen. 

3.8.1 Grunddisplay 

Grunddisplayen är en likadan instrumentpanel som finns i en Bell 206B JetRanger och är 

placerad på simulatorns mindre skärm. Panelen som består av flera mindre displayer (Se 

Figur 6), där de relevanta displayerna för försöksdeltagarna var: (1) Fartmätaren, som 

visar helikopterns hastighet i knop. (2) Horisontgyro, som visar hur helikoptern är 

placerade i relation med horisonten. (3) Höjdmätaren, som visar höjden i fot, där den 
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mindre visaren visar tusental och den större visar hundratal. Den sista displayen (4) är en 

kompass som visar i vilken riktning helikoptern är riktad åt. Denna kombination av 

displayer hänvisas till ”Basic T” och visar de mest grundläggande informationen om en 

helikopterns tillstånd.  Därför kommer denna display alltid att presenteras tillsammans 

med driftdisplayerna i denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Den markerade linjen visar de viktigaste displayerna för  

försöksdeltagaren, s.k. ”basic T”.  

3.8.2 Visuell display 

Den visuella displayen (Figur 7) i studien är placerad så försöksdeltagaren ser displayen 

samtidigt som denne tittar ut i miljön. Displayen består av två delar: en cirkel som visar på 

horisontell drift i 360° och en lodrät rektangel som visar på vertikal drift.  

Cirkeln som visar horisontell drift fungerar likt en klocka och visar alla möjliga riktningar 

helikoptern kan driva åt horisontellt. Från mitten av cirkeln så dras det ut en linje. Linjen 

visar åt vilket håll helikoptern driver åt. Visar linjen uppåt i displayen så innebär det att 

helikoptern driver framåt, visar linjen nedåt så innebär det att helikoptern driver bakåt, 

visar den åt respektive sida så innebär det att helikoptern driver åt den sidan.  Beroende 

på hur lång den gröna linjen är så indikerar det i hur hög hastighet helikoptern driver åt 

det hållet. När den gröna linjen når den vita cirkeln så har maxutslag uppnåtts och 

helikoptern driver i 10 m/s eller mer i den riktningen. Det optimala tillståndet för 

försöksdeltagarna och det som de skulle sikta mot är om linjen är så kort som möjligt, när 

linjen är så kort att det enbart är en grön punkt i mitten av cirkeln så innebär det att 

helikoptern driver i 0,4 m/s eller mindre.  

Den vertikala driftdisplayen har även den en grön linje som dras ut från mitten. När den 

gröna linjen är ovanför mittlinjen innebär det att helikoptern ökar i höjd, och om den är 

under mittlinjen innebär det att helikoptern sjunker i höjd. Desto längre den gröna linjen 

är, i en högre hastighet driver helikoptern vertikalt. När maxutslag uppnåtts så driver 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
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helikoptern i 10 m/s eller mer. Det optimala för vertikal drift är att den gröna linjen är så 

nära mittlinjen som möjligt.  

 

 

Figur 7. Visuell display, detta läge visar att helikoptern driver något bakåt och  

höger samt en stor drift uppåt.  

3.8.3 Taktil display 

Designen av mönstret i den taktila displayen är även den likt en klocka för att visa åt vilket 

håll helikoptern driver år horisontellt och använder sig av de olika nivåerna i västen för att 

indikera hur helikoptern driver vertikalt. Den taktila displayen använder sig av alla 36 

taktorer, där det enbart är en taktor som vibrerar åt gången. Den taktila västen har tre 

nivåer med 12 taktorer på varje nivå. Det är dessa tre nivåer som indikerar om helikopters 

drift vertikalt. Om en av taktorerna i den översta nivån vibrerar så kännetecknar det att 

helikoptern ökar i höjd, och om någon av taktorerna i den nedre nivån vibrerar så 

kännetecknar det att helikoptern sjunker. När vibrationen är på någon av taktorerna i den 

mellersta nivån så betyder det att helikoptern inte driver vertikalt. Vilken av dessa 

taktorer i de olika nivåerna som ska vibrera bestäms beroende på helikopterns 

horisontella drift i 360°, där taktorerna visar alla riktningar man kan driva åt horisontellt. 

Vid vibration mitt på magen innebär att helikoptern driver framåt, vibration på ryggen 

innebär att helikoptern driver bakåt, och vibration på sidan av kroppen innebär att 

helikoptern driver åt sidan. Beroende på vilken taktor som vibrerar, innebär det alltså åt 

vilket håll helikopter driver åt. (se Figur 8). Beroende på med hur stor hastighet 

helikoptern driver kommer taktorerna att vibrera i olika frekvenser, drifthastigheten är 

summan av hastigheten i drift både horisontellt och vertikalt. Vid ett maxutslag på 10 m/s 

kommer vibrationerna ha en paus på 400 millisekunder, och vid lägsta hastighet i drift 

kommer vibrationerna ha en paus på 2 sekunder mellan varje vibration. Större mellanrum 

mellan vibrationer innebär mindre drift.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
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Figur 8. Bilden till vänster illustrerar ryggen på en försöksdeltagare som har på  

sig västen, på illustrationen kan man tydligt se de tre nivåerna. Den högra bilden 

 visar hur västen ser ut ovanifrån. De båda illustrationerna visar att helikoptern  

driver bakåt och lite till höger samtidigt som den har en drift uppåt. 

3.8.4 Bimodal display 

Den bimodala displayen är en synkroniserad kombination av den visuella och den taktila 

displayen som är beskrivna ovan.  Båda displayerna är utvecklade för att likna varandra 

likt en klocka och visar båda vilket håll helikoptern driver åt i 360° horisontellt samt hur 

helikoptern driver vertikalt.  

3.9 Procedur 
I denna del kommer proceduren för försöket att presenteras. Försöket bestod av två delar, 

först träning av hovring följt av försöket. Beskrivningen av proceduren följer kronologisk 

ordning, alltså träningen först följt av försöket.  Till hjälp under försöket så använde 

försöksledaren betingelseschema (Bilaga 4) och försöksledarprotokoll (Bilaga 5). Dessa 

användes för att undvika fel under försökets gång och för att balansera ut displayerna 

mellan deltagarna. Hela försöket (träning + försöket) tog ungefär en och en halv timma för 

varje försöksdeltagare. Försöket var utformat som en inomgruppsdesign med upprepad 

mätning, en mätning för varje display. Totalt så var det fyra sessioner direkt efter 

varandra, där en session var två minuters flygning med display och sedan svara på enkät. 

3.9.1 Träning 

Innan träningsdelen började fick försöksdeltagarna fylla i en bakgrundsenkät (Bilaga 1). 

De fick även i samband med detta berättat om försöket, upplägget och deras rättigheter 

som försöksdeltagare; att det är anonymt och att de fick avbryta försöket när som helst 

utan anledning. När detta var klart fick försöksdeltagarna ta på sig den taktila västen och 

sätta sig i helikoptern. Vid behov ställdes sätet i ordning för att försöksdeltagarna skulle 

kunna nå alla reglage. Försöksledaren berättade sedan om de viktigaste komponenterna 

för att kunna hantera helikoptern och vilka displayer som var viktiga att kunna i 

grunddisplayen. När försöksdeltagarna kände att de hade förstått komponenterna i 

helikoptern fick de flyga fritt i 10-15 minuter. Tiden för flygning var beroende på hur fort 

försöksdeltagarna lärde sig att kontrollera helikoptern. Det var viktigt att 

försöksdeltagarna kände att de kunde kontrollera helikoptern och förstå hur den styrs 

innan träningsuppgifter lades på. Dessa uppgifter som lades på var påbyggnaduppgifter 

var för att hjälpa försöksdeltagarna lära sig att hovra, de uppgifter som lades på var: hålla 

0 km/h i hastighet, hålla en riktning och hålla en höjd, tills alla dessa uppgifter utfördes 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
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samtidigt. När försöksledaren avgjorde att försöksdeltagaren var tillräckligt bra på att 

hovra så gick denne vidare till examinationsuppgiften. Examinationen var ett krav för att 

gå vidare till själva försöket, eftersom studien studerar hur bra displayerna fungerar så 

var försöksdeltagarna tvungna att vara tillräckligt bra på att hovra med helikoptern. 

Examinationsuppgiften bestod i att försöksdeltagaren med enbart grunddisplayen skulle 

hovra och hålla sig på drift under 10 m/s i sammanlagt 30 sekunder, detta på en höjd på 

8000 fot och riktning norr. För att avgöra om försöksdeltagaren klarade uppgiften så hade 

försöksledaren den visuella displayen framför sig. Om försöksdeltagaren inte klarade 

examinationen direkt så fick denne träna mer på uppgiften innan en ny prövning på 

examinationen. Träningen och examinationen tog ungefär 45-60 minuter beroende på hur 

fort försökspersonen lärde sig helikoptern och uppgiften.   

3.9.2 Försöket 

När träningen var klar och försöksdeltagaren hade klarat examinationen så fick 

försöksdeltagaren se/känna och testa på de olika displayerna för att göra sig bekant med 

dem och se om hade några frågor om dem. Displayerna visades i följande ordning: 

grunddisplay, visuell display, taktil display och sist bimodal display.   

Efter att försöksdeltagarna hade sett/känt på de olika displayerna så började försöket. 

Uppgiften bestod av att försöksdeltagarna skulle hovra på en höjd på 8000 fot åt 

riktningen norr och använda displayerna för att minimera deras drift. Försöksdeltagarna 

blev ombedda, att om de tappade kontrollen över helikoptern eller positionen ändrades 

något så skulle de hålla sin nuvarande position. Då det skulle leda till mer drift om de gick 

tillbaka till den ursprungliga positionen. Om försöksdeltagarna hamnade på för låg höjd, 

under 7000 fot så startades loggningen om från 8000 fot. Detta eftersom vid för låg höjd 

kommer försöksdeltagarna dessutom använda sig av visuella referenser för att minska 

driften. Efter att en display hade loggats av simulatorn under två minuter, så fick de fylla i 

modalitetsenkäten (Bilaga 2) innan de fick hovra med nästa display. Detta upprepades till 

alla displayer hade använts och loggats en gång vardera. När försöksdeltagarna hade 

hovrat med varje display och fyllt i alla modalitetsenkäter så fick de slutligen fylla i 

slutenkäten (Bilaga 3). Till sist så fick försöksdeltagarna sin biobiljett och försöksledaren 

tackade för att de ställde upp i studien. Själva försöket utfördes på ungefär 30 minuter.  
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4. Resultat 
Nedan redovisas de resultat från studien. Inledningsvis presenteras resultaten från 

prestationen från simulatorflygning följt av egenskattningar från enkäterna. Om det inte 

finns några signifikanser så kommer det inte tas upp i resultatet. Signifikansnivån för all 

resultat sattes till 0.05. 

4.1 Prestationsmått från simulatorflygning 
I denna del presenteras resultat från loggfilerna under simulatorflygningen. Analyserna 

utfördes med envägs variansanalys för upprepad mätning, och vidare analys utfördes med 

Tukey HSD. De första fem sekunderna i varje loggfil kapades bort för att ta bort den tiden 

då försöksdeltagarna stabiliserade helikoptern.  

Lateral drift 

För drift av helikoptern lateralt visade en signifikant effekt av display F(3,33) = 16,167 

partial η2 = 0,595, p < 0,001. Post hoc-test visade att försöksdeltagarna drev signifikant 

mer lateralt med grunddisplayen (M = 6,523,SD = 0,551) än med den visuella (M = 2,791, 

SD=0,575; p < 0,001), taktila (M = 3,986, SD = 0,575; p < 0,01) samt den bimodala (M = 

2,245, SD=0,358; p < 0,001) displayen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 9. Försöksdeltagarnas drift lateralt för varje display. 

 

      Drift framåt och bakåt 

Drift framåt och bakåt visade en signifikant effekt av display F(3,33) = 3,696 partial η2 = 

0,252, p < 0,05. Post hoc-test visade däremot ingen signifikans utan enbart tendenser till 

signifikans. Det fanns en tendens till signifikans där försöksdeltagarna drev mer 

framåt/bakåt med grund-displayen (M = 7,408, SD = 1,205) än med den visuella displayen 

(M = 3,930, SD = 1,194; p = 0,0740) samt den bimodala displayen (M = 3,759, SD = 1,132; p 

= 0,0564). 
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Figur 10. Försöksdeltagarnas drift framåt och bakåt för varje display. 

Vertikal drift  

Vertikaldrift visade en signifikant effekt av display F(3,33) = 6,471 partial η2 = 0,422, p < 

0,01. Post hoc-test visade att den taktila displayen (M = 2,243, SD = 0,463) ledde till 

signifikant mer drift än med den visuella displayen (M = 0,982, SD = 0,186; p < 0,01) samt 

den bimodala displayen (M = 1,026, SD = 0,241; p < 0,01).  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 11. Försöksdeltagarnas vertikaldrift med varje display. 

 

4.2 Egenskattningar från enkäterna 
I denna del presenteras resultat från de skattningar försöksdeltagarna gjorde i de olika 

enkäterna. Analyserna utfördes med envägs-, tvåvägs- eller trevägs-variansanalys. Exakt 

vilken analys som utfördes står beskrivet under varje analys. Post hoc-test av 

variansanalysen analyserades med Tukey HSD. 

 

4.2.1 Modalitetsenkät 

Nedan presenteras analyserna för modalitetsenkäterna (Bilaga 2). Analyserna i denna del 

kommer i samma ordning som frågorna i enkäterna.  
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     Uppfattning om drift i sidled och höjdled 

Frågorna 1 och 6 i modalitetsenkäterna fick försöksdeltagarna skatta hur lätt eller svårt 

det var att uppfatta att helikoptern drev horisontellt respektive vertikalt. Dessa 

skattningar analyserades med tvåvägs variansanalys. 

Variansanalysen visade en signifikant huvudeffekt av display, F(3,33) = 26,133 partial η2 = 

0,704, p < 0,001. Det fanns även en signifikans i interaktionen av display och drift, F(3,33) 

= 10,766, partial η2 = 0,495 p < 0,001.  Post hoc-test av huvudeffekten av display visade att 

grunddisplayen (M=3,79, SD = 0,334) och taktila displayen (M = 4,042, SD = 0,45) 

skattades som signifikant svårare att uppfatta drift i än den visuella displayen (M = 6,083, 

SD = 0,182; p < 0,001) och den bimodala displayen (M = 5,876, SD = 0,231; p < 0,001).  

Post hoc-test av interaktionen mellan display och drift visade att det skattades som 

signifikant svårare att uppfatta drift horisontellt för grunddisplayen (M=2,5, SD=0,5) än 

för drift vertikalt i grunddisplayen (M = 5,08, SD = 0,499; p < 0,001). Gällande drift 

horisontellt så skattades grunddisplayen som signifikant svårare att uppfatta horisontellt 

drift i den visuella displayen (M = 6,00, SD = 0,213; p < 0,001), den taktila displayen (M = 

4,83, SD=0,386; p < 0,01), samt den bimodala displayen (M = 5,75, SD = 0,329; p < 0,001).  

Angående uppfattning om vertikaldrift så skattades den taktila displayen (M=3,25, SD = 

0,538) som signifikant svårare att uppfatta än grunddisplayen (p < 0,01), visuella 

displayen (M = 6,16, SD = 0,241; p < 0,001) samt den bimodala displayen (M = 6,0 SD = 

0,246; p < 0,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Försöksdeltagarnas skattningar om hur 

 svårt/lätt det var att upptäcka om helikoptern drev i sidled och  

höjdled med varje display. 

Noggrannhet 

I frågorna 2 och 7 i modalitetenkäterna fick försöksdeltagarna skatta hur noggrann 

informationen var för varje display, för både horisontell drift respektive vertikaldrift.  

Dessa skattningar analyserades med en tvåvägs variansanalys. Variansanalysen visade en 

signifikant huvudeffekt av display, F(3,33) = 35,362 partial η2 = 0,763, p < 0,001, samt en 
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signifikans i interaktionen av display och drift, F(3,33) = 10,058 partial η2 = 0,478, p < 

0,001.  

Post hoc-test av huvudeffekten display visade att den visuella displayen (M = 5,417, SD = 

0,212) skattades som mer noggrann än grunddisplayen (M = 3,291 SD = 0,334; p < 0,001) 

och den taktila displayen (M = 3,04 SD = 0,323; p < 0,001). Dessutom så skattades den 

bimodala displayen (M = 5,75 SD = 0,298) också som mer noggrann än både 

grunddisplayen (p < 0,001) och den taktila displayen (p < 0,001). 

Post hoc-test av interaktionen mellan display och drift om displayernas noggrannhet 

visade att grunddisplayen i vertikaldrift (M = 4,334 SD = 0,512) var mer noggrann än 

grunddisplayen i horisontelldrift (M = 2,25 SD = 0,25; p < 0,001). Gällande noggrannhet i 

drift horisontellt mellan displayerna så skattades grunddisplayen som mindre noggrann 

än den visuella displayen (M = 5,167 SD=0,345; p <0,001) och den bimodala displayen (M 

= 5,834 SD = 0,335; p < 0,001). Dessutom så skattades också den taktila displayen (M = 

3,500 SD = 0,379) som mindre noggrann än den visuella (p < 0,01) och den bimodala 

displayen (p < 0,001). Noggrannhet i vertikaldrift visade efter post hoc-test att den taktila 

displayen (M = 2,583 SD = 0,452) skattades som mindre noggrann än grunddisplayen (M = 

4,334 SD = 0,512; p < 0,01), den visuella displayen (M = 5,667 SD = 0,310; p < 0,001) samt 

den bimodala displayen (M = 5,667 SD = 0,310; p < 0,001). Grunddisplayen skattades som 

mindre noggrann än i visande av vertikaldrift än den visuella displayen (p < 0,01) och den 

bimodala displayen (p < 0,01).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Försöksdeltagarnas skattningar om hur 

 noggrant de olika displayerna visade vertikal och horisontell drift  

med varje display. 

Uppfattning och förståelse av informationsprestationen 

Med en trevägs-variansanalys analyserades försöksdeltagarnas skattningar om hur lätt 

eller svårt det var att uppfatta och förstå informationspresentationen (frågorna 3, 4, 8 och 

9) av de olika displayerna. Analysen visade en signifikant huvudeffekt av display F(3,33) = 

20,626 partial η2 = 0,652, p < 0,001 och huvudeffekt av drift F(1,11) = 12,714 partial η2 = 

0,536, p <0,01. Det fanns dessutom en signifikans i interaktionen mellan display och drift, 

F(3,33) = 9,488 partial η2 = 0,463, p < 0,001, samt i interaktionen mellan display och fråga, 

F(3,33) = 3,905 partial η2 = 0,262, p <0,05.   
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Post hoc-test av huvudeffekten display visade att grunddisplayen (M = 3,646 SD = 0,291) 

var svårare att uppfatta och förstå än den visuella (M = 5,729 SD = 0,216; p < 0,001) och 

den bimodala displayen (M = 5,708 SD = 0,246; p < 0,001). Den taktila displayen (M = 

3,729 SD = 0,368) skattades också som svårare att uppfatta och förstå än den visuella (p < 

0,001) och den bimodala displayen (p < 0,001). Post hoc-test av huvudeffekten drift visade 

att information för drift horisontellt (M = 4,406 SD = 0,150) var svårare att uppfatta och 

förstå än för informationen för vertikal drift (M = 5,00 SD = 0,234; p <0,01).   

I interaktionen mellan display och drift så var det lättare att uppfatta och förstå 

informationsprestationen om vertikal drift i grunddisplayen (M = 4,750 SD = 0,345) än för 

horisontell drift i samma display (M = 2,541 SD = 0,382; p < 0,001). Angående uppfattning 

och förståelse av horisontell drift så skattades grunddisplayen som svårare att uppfatta 

och förstå än den visuella (M = 5,375 SD = 0,289; p < 0,001), taktila (M = 4,125 SD = 0,359; 

p < 0,01) samt den bimodala displayen (M = 5,833 SD = 0,233; p < 0,001). Angående den 

taktila displayen om horisontell drift så skattades den som svårare att uppfatta och förstå 

än den bimodala displayen i horisontell drift (p < 0,05). Angående hur svårt eller lätt det 

var att uppfatta och förstå drift vertikalt så skattades den taktila displayen (M = 3,333 SD = 

0,548) som svårare att förstå än grunddisplayen (M = 4,750 SD = 0,345; p <0,05), den 

visuella displayen (M = 6,083 SD = 0,182; p < 0,001) samt den bimodala displayen (M = 

5,833 SD = 0,233; p < 0,001). Dessutom så var grunddisplayen svårare att uppfatta och 

förstå gällande vertikal drift än den visuella (p < 0,05).  

Post hoc-test av interaktionen mellan display och fråga visade att grunddisplayen (M = 

3,33 SD = 0,233) var svårare att uppfatta informationspresentation än den visuella 

displayen (M = 5,625 SD = 0,276; p < 0,001) och den bimodala displayen (M = 5,791 SD = 

0,250; p < 0,001). Dessutom så skattades den taktila displayen (M = 3,875 SD = 0,384) som 

svårare att uppfatta än den visuella (p < 0,001) och den bimodala displayen (p < 0,001). 

Gällande hur lätt eller svårt det var att förstå informationspresentationen så visade post 

hoc att det var svårare att förstå grunddisplayen (M = 3,958 SD = 0,391) än den visuella 

displayen (M = 5,833 SD = 0,207; p < 0,001) och den bimodala displayen (M = 5,625 SD = 

0,283; p < 0,001). Det var även svårare att förstå den taktila displayen (M = 3,583 SD = 

0,358) än den visuella (p < 0,001) och den bimodala displayen (p < 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Till vänster visas interaktionen av display och drift och till höger visas 

interaktionen av display och fråga. 
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Undvika drift 

Försöksdeltagarna fick i enkäten skatta hur svårt det var att undvika horisontell- och 

vertikaldrift (Fråga 5 och 10). Frågan analyserades med en tvåvägs variansanalys. 

Analysen visade en signifikant huvudeffekt av display F(3,33) = 12,331 partial η2 = 0,528, 

p < 0,001. Det fanns dessutom en signifikant huvudeffekt av drift F(1,11) = 23,715 

partial η2 = 0,683, p < 0,001.  

 

Post hoc-test visade att det var svårare att undvika drift med grundpanelen (M = 3,50 SD = 

0,337) än med den visuella displayen (M = 4,958 SD = 0,334; p < 0,01) samt den bimodala 

displayen (M = 5,208 SD = 0,372; p < 0,01). Det var dessutom svårare att undvika drift med 

hjälp av den taktila displayen (M = 3,208 SD = 0,291) än med den visuella (p < 0,001) samt 

den bimodala displayen (p < 0,001).  Post hoc av huvudeffekten drift visade att det var 

svårare att undvika horisontell drift (M = 3,833 SD = 0,177) än vertikal drift (M = 4,602 SD 

= 0,284; p < 0,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur15. Skattningarna över hur svårt/lätt det var att undvika drift 

 mellan de olika displayerna. 

 

Manövrera helikoptern och uppgiften att hovra 

Försöksdeltagarna fick skatta hur lätt eller svårt det var att hovra (fråga 11) och hur lätt 

eller svårt det var att manövrera helikoptern (fråga 12). Skattningarna analyserades med 

en tvåvägs variansanalys. Det fanns en signifikant huvudeffekt av display F(3,33) = 2,943 

partial η2 = 0,211, p < 0,05, och en signifikant huvudeffekt av fråga F(1,11) = 6,962 

partial η2 = 0,387, p < 0,05. Post hoc-test visade att det var svårare att hovra (M = 3,833 SD 

= 0,297) än vad det var att manövrera helikoptern (M = 4,25 SD = 0,335; p < 0,05). Enligt 

skattningarna var det svårare att manövrera och hovra helikoptern med hjälp av taktil 

display (M = 3,542 SD = 0,292) än vad det var med bimodal display (M = 4,54 SD = 0,345; p 

< 0,05). 

 

Arbetsbelastning  

Det fanns ingen signifikant effekt av den skattade arbetsbelastningen (Fråga 13) mellan 

displayerna, däremot så bör det nämnas att arbetsbelastningen var hög oavsett display, 

med ett medelvärde mellan 5 och 6.  
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Informationspresentation som helhet 

Med en envägs variansanalys analyserades försöksdeltagarnas skattningar över hur bra 

eller dålig informationspresentationen för varje display var i helhet (Fråga 14). Det fanns 

en signifikant effekt av display F(3,33) = 8,7 partial η2 = 0,442, p < 0,001, då 

grunddisplayen (M = 3,167 SD = 0,405) skattades som sämre i helhet än den visuella (M = 

4,917 SD = 0,417; p < 0,001) och den bimodala displayen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Skattningarna om hur bra/dålig helhetspresentationen 

 För varje display var.  

 

Upplevelse om störning och obehag 

Försöksdeltagarna skattade hur de upplevde displayerna som obehagliga och störande 

(Fråga 15 och 16), skattningarna analyserades med en tvåvägs variansanalys. Analysen 

visade en signifikant huvudeffekt av display F(3,33) = 5,817 partial η2 = 0,346, p < 0,01. 

Den taktila displayen (M = 3,41 SD = 0,43) skattades som mer störande och obehaglig än 

grunddisplayen (M = 1,92 SD = 0,34; p < 0,01) och den visuella displayen (M = 2,17 

SD=0,31; p < 0,05). Det bör däremot påpekas att medelvärdena för den taktila displayen är 

fortfarande lågt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Skattningarna om hur mycket/lite obehag och störning  

varje display gav. 
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4.2.2. Slutenkät 

I slutenkäten så skattade försöksdeltagarna hur trygga de kände sig med respektive 

display, skattningarna analyserades med envägs variansanalys. Analysen visade en 

signifikant huvudeffekt av display F(3, 33) = 4.957 partial η2 = 0,311, p < 0.01. Där 

försöksdeltagarna skattade att de kände sig mindre trygga med den taktila displayen (M = 

3.5, SD = 0.45) än med den visuella displayen (M = 5.3, SD = 0,28; p < 0,01) och med den 

bimodala displayen (M = 5.0 SD = 0,48; p < 0,05). Det fanns dessutom en tendens till att 

grunddisplayen (M = 4.0 SD = 0.51) skattades lägre i trygghet än den visuella displayen (p 

= 0,086).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Skattningarna över hur trygga försöksdeltagarna känner 

 sig med varje display. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Caroline Norén   Kognitionsvetenskap 
Kandidatuppsats  Linköpings Universitet 

23 
 

5. Diskussion  
Nedan följer en diskussion av studien, först presenteras diskussion av de resultat studien 

visat följt av en diskussion av metodvalen. 

5.1 Diskussion av resultat 
Resultatet svarar på frågeställningarna, att det med fördel är använda driftdisplayer i en 

helikoptersimulator då det minskade driften hos försöksdeltagarna vid uppgiften av att 

hovra. Främst för horisontell drift men även för vertikal drift vid användning av visuell och 

bimodal display. Resultatet visar däremot i denna studie att den taktila displayen inte 

leder till lika bra prestation som prestation med den visuella displayen samt den bimodala 

displayen. Däremot så visar resultaten att den taktila displayen tillsammans med den 

visuella går att användas likvärdigt som den visuella displayen i en bimodal kombination.  
 

 Prestationsmåtten från simulatorflygningen visar att displayer som visar hur 

försöksdeltagaren driver lateralt går att användas med fördel då grunddisplayen ledde till 

signifikant mer drift lateralt än de andra displayerna. Gällande prestation i framåt och 

bakåt-drift fanns det en signifikant effekt men enbart tendenser till signifikans i vidare 

analys, där grunddisplayen ledde till mer drift än den visuella samt den bimodala 

displayen. Att det enbart blev en tendens till signifikans kan bero på att det är svårt att 

hålla balansen med helikoptern i framåt och bakåt-led då kontrollerna är känsliga vilket 

leder till en mer varierad prestation hos försöksdeltagarna. Angående vertikal drift så 

fanns det signifikanta skillnader där den taktila displayen ledde till mer drift vertikalt än 

både den visuella och den bimodala displayen. Anledningen till varför den taktila gav ett 

sämre resultat kan bero på att vertikaldriften i den taktila displayen har en sämre 

upplösning än den upplösningen för horisontell drift. Vid en sämre upplösning är det 

svårare att uppfatta displayen och det kan krävas en tolkning för att kunna fatta ett beslut 

när man ska reglera höjden. Om man tillämpar Prenav-modellen (Van Erp, 2007) så kan 

det innebära att stimuli för vertikal drift kommer in i den kognitiva stegen och även om 

beslutsmomentet uteblir och genvägen perception  handling används, så kommer 

processen ändå att påverka piloten kognitivt.  
 

Att prestation med den taktila displayen ledde till mer drift vertikalt på grund av att den är 

svår att uppfatta och att den är mindre noggrann i vertikal drift stämmer överens med 

försöksdeltagarnas skattningar. Skattningarna visade att medelvärdet för både noggrann-

het av den taktila displayen och hur försöksdeltagarna uppfattade vertikal drift med den 

taktila displayen skattades väldigt lågt. Ytterligare anledningar till varför den taktila 

displayen ledde till mer drift än de andra displayerna i vertikal drift kan bero på västens 

utformning, som nämnt tidigare så är upplösningen dålig, samtidigt som västens tre nivåer 

är placerade nära varandra vilket leder till att det är svårt att uppfatta om helikoptern 

driver nedåt, uppåt eller inte alls. För att göra det lättare för försöksdeltagaren att känna 

stimuli på vertikal drift så borde västen utformas så det finns flera nivåer i västen som 

visar vertikal drift, men också att placeringen mellan nivåerna ska vara längre ifrån 

varandra, så det tydligare känns om man ökar eller sjunker i höjd. Ett alternativ är om 

taktorer är placerade på axlar och ben för att göra det ännu tydligare för drift vertikalt.  
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I studien så användes enbart en version av taktil display och det är inte nödvändigtvis att 

den designen och kombination av stimuli är det bästa sättet för att visa på drift, utan det 

kanske finns andra kombinationer av taktil stimuli som bättre representerar hur 

helikoptern driver vertikalt och horisontellt som inte undersökts i denna studie. Ett annat 

mönster av taktil information kan leda till ett annorlunda resultat än det som visades i 

denna studie.  

 

Prestationsmåtten från helikoptersimulatorn visar överlag att den bimodala displayen 

fungerar minst lika bra som den visuella, och att den taktila displayen med fördel går att 

användas som komplement med den visuella displayen i en bimodal kombination. Det 

innebär att Wicken’s Multiple Resources Theory (Wickens, 2012) går att tillämpas i denna 

studie, att olika informationskanaler sker parallellt utan att slå ut varandra. Vid lateral 

drift så är det även fördel att använda sig av den taktila displayen, att den inte ledde till 

lika bra prestation som den visuella och den bimodala displayen kan snarare bero på 

västens och displayens utformning än att den inte är intuitivt. Tidigare forskning har 

kommit fram till att taktila displayer fungerar lika väl som visuell display för att visa hur 

en helikopter driver lateralt (Lif et al., 2014)   

Försöksdeltagarnas skattningar från enkäterna visade att försöksdeltagarna tyckte bättre 

om och kände sig mer trygga med den visuella och den bimodala displayen, vilket 

stämmer ungefär överens med hur de presterade i helikoptersimulatorn under försöket. 

Anledningen till varför försöksdeltagarna känner sig mindre bekväm med den taktila 

displayen än med de andra två displayer som visar på drift kan bero på att den inte är lika 

tydlig som de andra displayerna. Det kan dessutom bero på att stimuli inte är naturlig 

gentemot respons, speciellt angående drift vertikalt. Det bör även tas hänsyn till att det 

inte är lika vanligt med taktil information som med visuell information i vardagen, vilket 

leder till att om försöksdeltagarna är ovana med den typen av information så kommer det 

att påverka skattningarna.  

Det är intressant att se i resultatet att försöksdeltagarnas skattningar visar på att de tyckte 

att grunddisplayen var bättre på att visa drift vertikalt än enbart den taktila displayen för 

sig. Det visar på att vertikala dimensionen i den taktila kan hämma mer än den hjälper 

försöksdeltagarna, och leder till att det känns mindre intuitivt än med enbart 

grunddisplayen, som redan från innan har en display som visar helikopterns höjd. 

Däremot så visar skattningarna att den visuella displayen angående vertikal drift var 

bättre än grunddisplayen för sig vilket visar ett behov av en driftdisplay som visar vertikal 

drift som är tydligare än enbart grunddisplayen.  

Resultaten i studien ger en bild om att man i framtiden kommer kunna implementera 

liknande gränssnitt som visar vertikal och horisontell drift i helikoptrar. Det kommer leda 

till att piloter i framtiden på ett säkrare sätt kunna landa helikoptrar vid sand och vid snö. 

Dessutom kommer piloter kunna landa säkert vid andra områden där sikten ned till 

landningsplatsen är begränsad på grund av andra orsaker. Vid användning av en bimodal 

display kommer risken för överbelastning av sensoriska system och kognitiv 

överbelastning att minskas för piloterna där taktil information kan ses som komplement 

till visuell information.  
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5.2 Diskussion av metod 
Att utföra uppgiften att hovra vid avsaknad av visuella referenser är känt för att vara svårt 

(Kelley et al, 2013). Vilket leder till frågan om det verkligen är en lämpligt att använda sig 

av försöksdeltagare som varken har en pilotutbildning eller regelbundet sitter i en 

helikoptersimulator. Egenskattningarna visade att arbetsbelastningen var hög oavsett 

display, vilket ger en bild av att försöksdeltagarna tyckte att försöket var svårt trots att de 

fick träna på att flyga i simulatorn och att hovra innan försöket. Om det fortfarande finns 

intresse att använda sig av försöksdeltagare som saknar pilotutbildning så kan det vara 

fördelaktigt att dela upp försöket så det sker över flera tillfällen så att försöksdeltagarna 

lär sig att flyga helikoptern och uppgiften att hovra ordentligt. Genom att utöka 

träningstiden så kommer även resultatet vara mer trovärdigt än vad den är i denna studie 

där försöksdeltagarna fick träna mellan 45 till 60 minuter innan de gått vidare till själva 

försöket.  

Däremot så var försöksdeltagarna tvungna att klara av en examinationsuppgift innan de 

gick vidare till själva försöket för att visa att de kunde utföra uppgiften tillräckligt bra för 

att kunna använda sig av displayerna. Utan examinationsuppgiften skulle variationen i 

data mellan varje försöksdeltagare variera ännu mer, och man skulle inte veta om 

försöksdeltagarna var tillräckligt bra på uppgiften för att kunna använda sig av 

driftdisplayerna. Det skulle leda till att man eventuellt inte skulle kunna säga någonting 

om resultatet. Om försöksdeltagarna inte klarade av examinationsuppgiften på en gång så 

fick denne vidare träning innan en ny prövning utfördes på examinationen.  

Brown-out är anledningen till varför det finns intresse för att studera displayer som visar 

på drift horisontellt och vertikalt i föreliggande studie. Däremot så går det inte att 

simulera brown-out i mjukvaruprogrammet som användes i studien, istället designades 

upplägget på studien så att försöksdeltagarna skulle hovra på en höjd på 8000 fot där 

visuella referenser minskas, detta för att det ska vara möjligt att mäta hur bra prestation 

är med hjälp av displayerna i visandet av drift utan att försöksdeltagarna tog hjälp av 

visuella referenser. Det bör tas hänsyn till att brown-out och att hovra på en hög höjd inte 

kan likställas då brown-out leder till högre grad av spatial desorientering när sand virvlar, 

samt att brown-out sker på en låg höjd där minsta fel kan leda till katastrofala följder. 

Eftersom försöksdeltagarna inte hade någon flygerfarenhet, så ansågs det vara tillräckligt 

att flyga på en hög höjd för att på ett bra sätt kunna undersöka hur bra de olika 

displayerna fungerar för att visa information av helikopterns drift.  

Under själva försöket sa flera försöksdeltagare att de enbart fokuserade på displayerna 

och ingenting på omgivningen utanför helikopter. Det är möjligt att det kan leda till en 

orealistisk simulatorflygning där försöksdeltagarna inte håller uppsikt på vad som händer 

utanför helikoptern förutom den information som försöksdeltagarna får in genom perifera 

seendet och displayerna. För att få försöksdeltagarna att bli mer medvetna om vad som 

sker utanför helikoptern så skulle man kunna inkludera en sekundäruppgift i försöket. 

Däremot togs det ett beslut om att inte inkludera någon sekundäruppgift i försöket efter 

utförande av pilotförsöket då försöket var svårt redan som det var för försöksdeltagare 

som inte ha någon flygerfarenhet.   

Utformningen på västen som användes till den taktila och den bimodala displayen var inte 

utformad för att passa alla slags kroppstyper. Några försöksdeltagare berättade under 
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försökets gång att de hade svårt att känna alla vibrationer, främst över bröstet och nedre 

delen av västen. Att försöksdeltagare har svårt att känna när vissa taktorer vibrerade 

ledde till att de inte klarar av att använda displayerna där västen användes på ett korrekt 

sätt, vilket påverkar deras prestation under försöket.  För att säkerhetsställa att västens 

utformning inte ledde till sämre prestation så borde man analyserat skillnader i prestation 

mellan kvinnor och män för den taktila displayen för att se om prestation varierade. 

Kvinnor har en annan kroppsform än män och kan då tänkas prestera sämre om de har 

svårigheter att känna alla vibrationer.  

I studien användes inga befintliga eller validerade enkäter för de egenskattningarna från 

försöksdeltagarna. Det kan leda till en fråga om validiteten på denna studie angående 

enkäterna, när enkäter som inte är använda i andra studier så kan det innebära en 

osäkerhet om man mäter det som man vill mäta, främst då det finns en osäkerhet om 

försöksdeltagarna har uppfattat frågorna på ett korrekt sätt. Däremot så var frågorna i 

enkäterna inspirerade från enkäter i tidigare liknande studier från FOI. Att använda 

enkäter över huvud taget var för att kunna se vad försöksdeltagarna tycker och tänker 

kring de olika displayerna, och se om skattningarna stämde överens med hur de 

presterade under flygningen.  
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6. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka driftdisplayer för att se om de minskar på drift i en 

helikoptersimulator, samt undersöka om taktil information och bimodal information går 

att användas med fördel istället för eller som komplement till visuell information. 

Föreliggande studie visade att man med fördel kan använda displayer som visar på drift 

både horisontellt och vertikalt för att hjälpa piloter att undvika drift. Studien visade att 

den visuella displayen, taktila displayen och den bimodala displayen drev mindre lateralt 

än med grunddisplayen. Resultaten visade dessutom att det finns behov av att visa drift 

vertikalt. Slutsatsen med studien är således att det är med fördel att använda displayer 

som visar på drift lateralt och vertikalt, och att den taktila displayen går att användas som 

komplement till den visuella displayen i en bimodal kombination.  

6.1 Framtida studier 
Studiens resultat visade att det är med fördel att använda driftdisplayer för att minska på 

drift vid helikopterflygning. Däremot så är det inte nödvändigt att den taktila displayen 

som användes i denna studie är det bästa möjliga mönstret, speciellt med tanke på 

resultatet från den vertikala driften. Det kan finnas andra alternativ och mönster till taktil 

information för vertikal drift som istället är med fördel att användas för att minska drift 

vertikalt och horisontellt. Därför bör det fokuseras på i framtida studier att försöka 

utveckla och utvärdera andra taktila displayer som kan vara möjliga att användas i 

helikoptrar för att minska drift.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Bakgrundsenkäten 

 

Bakgrundsenka t 

Datum&Tid: 

FP: försökskod [ ] 

 

1. Ålder___________ 

2. Kön □ Man  □ Kvinna 

3. Har du körkort? 

 □ Ja  □ Nej 

4. Har du något synfel? 

 □ Ja  □ Nej 

5. Om ja, vad och hur korrigeras det? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Har du någon hörselnedsättning? 

 □ Ja  □ Nej 

7. Om ja, vad och hur korrigeras det? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Har du deltagit i något annat försök med taktil presentation för en helikopter (presentation 

med känsel)? 

 □ Ja  □ Nej 

 

Vänd blad! 
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9. Har du någon pilotutbildning och/eller flygerfarenhet? 

 □ Ja  □ Nej 

10. Om ja, vad och hur lång? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Hur stor erfarenhet av dataspel, t.ex. bilspel eller flygsimulatorer har du? 

Ingen          1          2          3          4          5          6          7           Mycket stor 

 

12. Mår du sämre än vanligt, t.ex. feber, huvudvärk, sömnbrist etc.? 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 
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Bilaga 2. Modalitetsenkäten 

 
Modalitetsenka t  

Datum&Tid: 

Omgång: 

Modalitet: 

FP: försökskod [ ] 

Sidledsdrift 

1 Hur svårt/lätt var det uppfatta att helikoptern drev i sidled? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

2. Hur noggrann upplevde du informationen om drift i sidled? 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

3. Hur svårt/lätt var det att uppfatta (se, känna) informationspresentationen med avseende 

på drift i sidled? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

4. Hur svårt/lätt var det att förstå informationspresentationen med avseende på drift i 

sidled? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

5. Hur svårt/lätt var det att undvika drift i sidled med informationspresentationen? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

 

Höjdledsdrift 

6. Hur svårt/lätt var det att uppfatta att helikoptern drev i höjdled? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

7. Hur noggrann upplevde du informationen om drift i höjdled? 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 
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Vänd blad! 

 

8. Hur svårt/lätt var det att uppfatta (se, känna) informationspresentationen med avseende 

på drift i höjdled? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

9. Hur svårt/lätt var det att förstå informationspresentationen med avseende på drift i 

höjdled? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

10. Hur svårt/lätt var det att undvika drift i höjdled med informationspresentationen? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

 

Generellt 

11. Hur svårt/lätt upplevde du att det var att utföra uppgiften att hovra? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

12. Hur svårt/lätt upplevde du att det var att manövrera helikoptern? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

13. Hur upplevde du din mentala arbetsbelastning? 

Mycket låg          1          2          3          4          5          6          7                Mycket hög 

14. Uppfattade du informationspresentationen om drift som helhet dåligt/bra? 

Mycket dåligt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket bra 

15. Upplevde du informationspresentationen om drift som obehaglig? 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7          Väldigt mycket 

16. Upplevde du informationspresentationen om drift som störande? 

Inte alls         1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

17. Övriga kommentarer 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Svara enbart vid bimodal display:  

18. Hur upplevde du samstämmigheten mellan visuell och taktil information? 
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Mycket låg          1          2          3          4          5          6          7           Mycket hög 
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Bilaga 3. Slutenkäten 

 
Slutenka t 

Datum&Tid: 

Testnummer: 

FPs försökskod [ ] 

 

1. Hur upplevde du det var att hovra? Var något speciellt svårt/lätt? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Hur trygg kände du att du var med respektive display? 

2.1. Grunddisplay 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

2.2. Visuell Display 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

2.3. Taktil display 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

2.4. Bimodal Display 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

 

2.5. Vilka fördelar/nackdelar ser du med respektive display? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

     Vänd Blad! 
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3. Övriga kommentarer 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

/Försöksledaren 
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Bilaga 4. Betingelseschema 

 

FP D1 Klar D2 Klar D3 Klar D4 Klar 

1 G   V   T   B   

2 B   G   V   T   

3 T   B   G   V   

4 V   T   B   G   

5 B   T   V   G   

6 T   V   G   B   

7 V   G   B   T   

8 G   B   T   V   

9 G   T   V   B   

10 B   V   G   T   

11 T   G   B   V   

12 V   B   T   G   
 

 

G = Grunddisplay 

V = Visuell display 

T = Taktil display 

B = Bimodal display 
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Bilaga 5. Protokoll 

 

Protokoll 

Datum: 14-____-_____ Tid: ____:_____            FP  _______ 

 

 Klar Anmärkning 

Förenkät   

Visa kontroll/väst   

Friflygning 15 min   

Hoverträning   

Klara av 30 sek hovr   

Visa displayer   

Info huvudtest   

Bet 1 + enkät   

Bet 2 + enkät   

Bet 3 + enkät   

Bet 4 + enkät   

Slutenkät   

Biobiljett   

 

Avslutad tid: _______:________ 
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