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Sammanfattning 
 
Detta arbete berör den grafiska presentationen av antikollisionssystemet TCAS. 
TCAS är ett oberoende system som används för att piloten ska ha en bra översyn om 
trafiksituationen runt om sitt egna flygplan och vid ett farligt närmande få 
manöverrådgivningar för att undvika kollision. 
För piloten presenteras TCAS på en trafikdisplay som ofta är integrerad i någon annan 
display såsom navigationsdisplayen. Vid manöverrådgivning får man rådgivningar på en RA-
display som ofta är integrerad i PFD. 
 
Syftet med detta arbete är att se om det går att förbättra den grafiska presentationen som 
piloten får, då det har visat sig att förståelsen för systemet ibland är bristande och vid hög 
trafikdensitet kan det bli rätt rörigt på trafikdisplayen. Detta är viktigt då piloten måste ha en 
bra uppfattning om trafiksituationen och kunna vara beredd på att göra en undanmanöver. 
Det är även viktigt att systemet är simpelt samtidigt som den ger all nödvändig information 
för att piloten ska vara medveten om trafiksituationen.  
 
Jag har i detta arbete utvecklat nya symboler genom att titta på riktlinjer för symboldesign. 
Symbolerna utvecklades med hänsyn till mänskliga faktorer och hur människan reagerar på 
olika faktorer i symbolen, som till exempel färg, uppmärksamhetsfaktorer och form. 
Det befintliga systemet testades i en flygsimulator. Detta gav en bra praktisk bild av hur 
systemet ser ut idag, och även en ide om hur jag ska utveckla de nya symbolerna. 
   En intervju gjordes bland 6 kommersiella piloter, och utifrån deras feedback fick jag en 
förståelse för vad de ville ha för information på trafikdisplayen och vad de tyckte om det 
system jag utvecklat. Modifieringar gjordes och som resultat fick jag en simpel, men ändå 
informativ symboluppsättning. 
 
Den nya presentationen gav i överlag ett positivt intryck, trots att de piloter som blev 
intervjuade sa att de skulle kunna använda den nya designen, var de nöjda med det 
befintliga systemet. De tyckte dock att den nya designen kunde vara bra vid utbildning. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förkortningar och förklaringar av begrepp 
 
ATC  Air Traffic Control 
CPA  Closest Point of Approach 
FAA   Federal Aviation Administration 
HUD  Head Up Display 
IVSI  Instantaneous Vertical Speed Indicator 
ND  Navigation Display 
PFD  Primary Flight Display 
RA  Resolution Advisory 
TA  Traffic Advisory 
TCAS  Traffic alert and Collision Avoidance System 
TSD  Traffic Situation Display 
 
Reversal RA   Ändring av en RA 
Other Traffic  Trafik som ej utgör något hot 
Proximate Traffic Trafik som är inom 6 nm (nautical miles) och +/- 1200 feet  
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1. INLEDNING 
 
Utvecklingen av ett antikollisionssystem började redan på 1950 talet, då två flygplan 
krockade i luften över Grand Canyon. Sedan dess har det skett flera olyckor i luften, 1978 
över San Diego och 1986 över Kalifornien. Med den ständigt ökande flygtrafiken kom 
behovet av ett antikollisionssystem. FAA – Federal Aviation Administration fick som uppgift 
att implementera ett antikollisionssystem i alla flygplan med fler än 30 passagerare. 
Systemet – TCAS, har med åren genomgått en kontinuerlig utveckling. Senast 2004 krockade 
två flygplan i luften, båda utrustade med TCAS. [1] 

2. BAKGRUND 
 

2.1 TCAS 
 
TCAS – Traffic Alert and Collision Avoidance System är ett luftburet system som fungerar 
oberoende av ATC – Air Traffic Control. Systemet är ett varningssystem, och ser till att hålla 
flygplan separerade ifrån varandra när de är på kollisionskurs. Systemet kommunicerar med 
närliggande flygplan med hjälp av transpondrar. TCAS skickar ut ett ”förhör” (normalt en 
gång per sekund), det vill säga en signal till inkränkande flygplan, och får genom sin 
mottagare ett svar, som innehåller information om det inkränkandes planets position, fart 
och höjd. Genom denna teknik av förhör och svar, kan systemet varna piloten för 
trafiksituationen och förhindra att en farlig situation uppstår. [2] 
 

 
Bild 1. TCAS – förhör och svar. 
 
När TCAS känner av närliggande trafik utfärdas en TA – Traffic Advisory. En Traffic Advisory 
uppmärksammar piloten för närliggande trafik, med dess position och höjd, och ger piloten 
möjligheten att förbereda sig för en eventuell RA – Resolution Advisory, samt kommunicera 
med ATC angående situationen. En TA utfärdar även en ljudvarning såsom ”TRAFFIC 
TRAFFIC”. 
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Om situationen blir värre, utfärdas en Resolution Advisory. Denna utfärdar en 
manöverrådgivning, som berättar för piloten om han ska stiga eller sjunka i form av 
ljudvarningar som t.ex. ”CLIMB CLIMB”, eller ”DESCEND DESCEND”. 
TA utfärdas mellan 20–48 sekunder innan en CPA – Closest Point of Approach, och RA 
utfärdas mellan 15–35 sekunder innan en CPA. [3] 

 
 

 
Bild 2. TCAS zoner för TA och RA varningar. 
 
TCAS kan ställas in i olika lägen: [2,3] 
 

• Stand-by: Systemet är på, men skickar ej ut några förhör. Transpondern svarar endast 

på diskreta förhör. Detta läge väljs oftast när man står på marken. 

• Transponder: Transponder är på och svarar på alla förhör, men TCAS är fortfarande 

på standby läge. 

• Traffic Advisorys only: Transpondern är på, och TCAS fungerar normalt. Dock så 

utfärdas endast TA. RA utfärdas ej. 

• Automatic (Traffic/Resolution Advisorys): Systemet är fullt operationellt, och utfärdar 

både TA och RA.  

 
TCAS II Systemkomponenter 
 

• TCAS Computer Unit/Processor 
TCAS processorn genomför de olika funktionerna, såsom övervakning av luftrummet, 
upptäcker eventuella hot, spårar inkränkande flygplan, bestämmer lämplig 
manöverrådgivning och generar rådgivningar. 

 

• Mode S Transponder 
Mode S transponder är den komponenten som gör kommunikationen mellan flygplan 
möjlig.  
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• Mode S/TCAS kontrollpanel 
Kontrollpanelen ger piloten möjligheten att växla mellan de olika lägen för TCAS. 

 

• Antenner 
Antennerna som används för TCAS är en riktningsantenn monterad på toppen av 
flygplanet, och antingen en rundstrålningsantenn (omni-directional antenna) eller 
riktningsantenn på flygplanets botten. 
 

• Cockpit presentation 
Presentationen för piloten görs genom två displayer; trafikdisplayen och RA-displayen. 
Oftast implementeras dessa i ett redan befintligt instrument. 
Högtalare finns installerade för att utfärda ljudvarningar. [3] 
 

 
         Bild 3. TCAS systemritning.  
 

2.2 TCAS II version 7.1  
 
TCAS II 7.1 är den senaste versionen av TCAS. Utvecklingen av denna version initierades av 
Eurocontrol, efter att man upptäckte två säkerhetsproblem i version 7.0.  
 
Det hade rapporterats om att piloter inte reagerade korrekt på RA ”Adjust vertical speed, 
adjust”. Ofta resulterade pilotens manöver i att den vertikala hastigheten ökade istället för 
att minska. Det andra säkerhetsproblemet man upptäckte, var att version 7.0 inte kunde 
utfärda en reversal RA (ändra på manöverrådgivningen), när två flygplan befann sig inom 
100 feet. Detta kunde hända när ett av flygplanen inte följde sin RA, eller ett flygplan ej 
utrustat med TCAS 2 följde instruktioner från flygledare. 
 
Dessa två säkerhetsproblem var det som gjorde att man utvecklade TCAS 2 version 7.1. För 
att lösa problemen med inkorrekt manöver av piloten vid ”Adjust vertical speed, adjust”, 
bytte man den mot ”Level off, Level off” RA. Detta innebär att den man ska reducera den 
vertikala hastigheten till 0 feet per minut. 
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Det andra problemet löstes genom att implementera reversal RA logik så att manöver 
rådgivningen till piloten kunde ändras ifall systemet upptäckte att det andra flygplanet inte 
svarar korrekt på sin RA [5]. 
 

2.3 Cockpit Presentation 
 
Presentationen av systemet för piloten kan se olika ut för olika flygplansmodeller. Den är 
densamma i mån av hur symboler ser ut, men brukar oftast integreras i olika skärmar. Vissa 
flygplan har en dedikerad TCAS display där både trafikinformationen och RA visas på samma 
skärm. 
Trafikdisplayens huvudsakliga syfte är att hjälpa piloterna att få en överblick på omgivande 
luftrum och dess flygtrafik. Dess sekundära syfte är att förbereda piloten för en eventuell RA. 
Trafikdisplayen brukar ofta integreras i IVSI eller ND.  
 
RA-displayens huvudsakliga syfte är att informera piloten om vilka manöveråtgärder han ska 
ta till för att kunna hålla den vertikala separationen mellan sitt egna plan, och det 
inkränkande planet, för att undvika kollision. RA-displayen kan integreras i en IVSI 
tillsammans med trafikdisplayen, men även med PFD och även med HUD display [4]. 
 
Några exempel på hur presentationen av TCAS kan se ut på olika skärmar: 
 

 
Bild 4. TCAS Traffic display på en IVSI. 
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Bild 5. Traffic display implementerad i ND. 
 

 
Bild 6. TCAS RA Display implementerad i en PFD. 
 
Symbolerna [3] för trafikdisplayen ser likadana ut, oberoende av på vilken display som de 
implementeras på. Det kan dock skilja något i färg på vissa implementeringar.  
De ser ut på följande sätt: 

 
Eget flygplan 
Flygplansliknande vit/cyan symbol 
 
 
Other traffic (höjd okänd) 
Ofylld vit/cyan diamant 
 
 
Proximate traffic (1100 feet över och sjunker) 
[+11 visar höjden x 100, pil nedåt visar på att flygplanet sjunker] 
Fylld vit/cyan diamant 
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Traffic Advisory TA (900 feet under och på samma nivå som eget flygplan) 
[-09 visar höjden x 100. Ingen pil tyder på att flygplanet är på samma höjd som 
eget flygplan] Fylld gul/orange cirkel 
 
Resolution Advisory RA (500 feet under och stiger) 
[-05 visar höjden x 100. Pil uppåt visar på att flygplanet stiger] 
Röd fylld kvadrat 
 

Bild 7. TCAS Symboler och dess innebörd. 
 

2.4 Motivation 
 
Trots att det befintliga systemet är bra, finns det rapporter där piloter tycker att det finns 
rum för förbättring. Vissa tycker till exempel att det kan bli för grötigt på skärmen; “It was 
very hard to see [the other aircraft’s] altitude as it was all cluttered 
together [on the traffic situation display]” [6]. En annan pilot säger “Descending into an 
airplane that is clearly descending? TCAS software clearly did not give appropriate guidance, 
nor did it self-correct when the initial guidance was so clearly wrong” [6]. Det andra citatet 
tyder på dålig förståelse av presentationen. Man har hittat en hel del TCAS relaterade 
rapporter som innefattar incidenter relaterade till TCAS och dess presentation. 
Överlag har det visat sig att piloter tenderar att försöka styra flygplanet när de får en Traffic 
Advisory, vilket man inte får göra. Detta kan bero på att piloterna uppfattar systemet dåligt 
eller brist på träning och utbildning. Trafikdisplayen får ej användas för separation. Det är 
trafikledningens uppgift. Trafikdisplayen är till för att uppmärksamma piloten om 
trafiksituationen, få en överblick över trafiken i luftrummet och förbereda för en eventuell 
RA [7]. Hur informationen presenteras för piloten, kombinerat med deras tidigare kunskap 
från utbildning och träning kan påverka vilka beslut piloten tar [8]. 

3. PROBLEMFORMULERING 
 

3.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att se om det är möjligt att förbättra den grafiska presentationen 
för piloten, för att på så sätt höja uppmärksamhetsgraden och förståelsen om omgivande 
flygtrafik och höja förståelsen för systemet. Därför är det viktigt att piloten har full förståelse 
för hur data presenteras på displayen, både i förebyggande syfte men även ifall en RA skulle 
utfärdas. Symbolerna på displayen måste vara konkreta och ej missvisande. De ska ge 
piloten en överblick på trafiken utan att bli för krångliga att hålla reda på. Tanken är därför 
att försöka förbättra systemet på ett sådant sätt att det underlättar för piloterna, både i 
utbildningsstadiet och i riktiga situationer.  
 

3.2 Frågeställning 
 
- Är den befintliga grafiska presentationen av TCAS tillräckligt bra? 
 
- Är det möjligt att förbättra den grafiska presentationen? 
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4. METOD 
 

4.1 Datainsamling och analys 
 
Arbetet började med att samla ihop all nödvändig data. Detta var dock en process som gick 
genom hela arbetet då man fick nya idéer under arbetets gång. Informationen samlades från 
vetenskapliga artiklar, böcker och dokument bland annat från FAA, Eurocontrol och NASA. 
Böckerna handlade mest om de mänskliga faktorerna inom display och symboldesign. 
Jag samlade även in information genom olika dokument för hur display och symboldesign 
ska gå till och fick därifrån riktlinjer hur designprocessen ska gå till.  

 
Under arbetets första stadie fick jag samla information om hur dagens system ser ur, och fick 
redan då idéer om hur jag ska utveckla mitt system, samt hur den ska se ut. 
Under hela arbetets gång fick man fler och fler idéers, dessa fick dock begränsas efter att jag 
kom längre in i arbetet. Efter att ha läst nödvändig litteratur om mänskliga faktorer, och 
display design fick jag en klarare bild om hur mitt system ska se ut. 
Tidigare arbeten inom ämnet var till stor hjälp vid val av design. All den information som jag 
gick igenom sammanställdes och de nya symbolerna kunde börja designas.  
 

4.2 Design 
 
Designen började efter att jag gått igenom all litteratur, och riktlinjer för hur man går tillväga 
när man utvecklar nya symboler. Detta var en process som tog längst tid av arbetet, trots att 
designen blev simpel. Detta beror på att även om designen är simpel, vilket den är menad 
att vara, är det mycket faktorer man ska tänka på.  
Det var tänkt att designa de nya symbolerna för att sedan utvärdera dem genom 
pilotintervjuer. Tidigare arbeten inom ämnet var till stor hjälp, och hade en märkbar 
påverkan för hur de nya symbolerna kom att se ut. Även mänskliga faktorer var en stor del i 
designen och togs i hänsyn vid utvecklingen. 
 

4.3 Simulator 
 
För att få en bättre förståelse för TCAS, hur det ser ut för piloten, och få en praktisk bild av 
olika TCAS scenarier valde jag att prova systemet i en flygsimulator. 
 
Flygsimuleringen gjordes på CAE Flight Academy på en full-motion Boeing 737NG simulator. 
Till att börja med informerade instruktören hur simulatorn fungerar och hur den 
kontrolleras. Olika scenarier ställdes in genom en dator i simulatorn där man kunde välja alla 
möjliga moment som förekommer vid flygning. 
 
Denna simulator hade den senaste TCAS versionen installerad – TCAS 2, version 7.1.                  
Man kunde ställa in den på fem olika scenarier: 
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TA Only Bara en TA utfärdas 
 

TA/RA – No action required Både TA och RA utfärdas. Ingen manöver 
krävs. 

Ta/RA – Action required Både TA och RA utfärdas. Manöver krävs 
 

Heavy Traffic – Multiple threat Både TA och RA utfärdas. Flera inkräktare 
 

Reversal RA  Utfärdar en första RA och sedan en 
reversal RA 

 
Trafikdisplayen i detta flygplan (simulator) var integrerad i ND och RA-displayen var 
integrerad i PFD. 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10. Trafikdisplayen och RA Displayen på en Boeing 737NG. 
 
Simuleringen pågick i ungefär en timme. Under denna tid hann jag prova alla de scenarier 
som gick att ställa in, men främst Heavy Traffic, och Reversal RA. 

 
Instruktören var hjälpsam och berättade allt om systemet. Vid en RA ska man koppla ur 
autopiloten (detta har man i snitt 5 sekunder på sig att göra). Sedan ska man lugnt och mjukt 
utföra RA manövern. ”Får man en RA, så har trafikledningen misslyckats med sitt jobb”, sa 
instruktören.   

 
Mina intryck av systemet efter att ha provat det praktiskt var att allt går otroligt mycket 
snabbare än vad man tror. Från att man ser en symbol som innebär ett flygplan som inte 
utgör något hot, till att det plötsligt utfärdas en RA går det fort. I Heavy Traffic scenariot blir 
det ganska stressigt, då det är flera hot från olika håll, och det blir rätt grötigt på 
trafikdisplayen. Detta höll även instruktören med om. Därför tror jag att det var en bra ide 
att försöka hålla den vertikala riktningen på symbolerna som jag utvecklade inuti symbolen.   

 
Överlag var detta moment givande i det mån att jag fick en bra bild av vad piloten upplever, 
samt hur det känns när det är mycket trafik runtomkring och hur det visas på befintligt 
system. 

 
I avsnittet tidigare arbeten skrev jag om uppmärksamhetstestet som hade gjorts, och vid min 
flygning kändes den ganska korrekt. Vid TA var uppmärksamheten till största delen på ND, 
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och en del av den i fönstret för att försöka få visuell observation av det inkränkande 
flygplanet, medans när RA utfärdades vara all uppmärksamhet på PFD. 
 

4.4 Pilotintervjuer 
 
I mitt examensarbete har jag valt att göra intervjuer med ett antal piloter, dels för att få en 
uppfattning om vad piloterna behöver se för trafikinformation på skärmen och vilken 
information som de känner att de klarar sig utan, men även för att få feedback på designen 
jag har valt, för att kunna gå tillbaka och förändra den, utifrån piloternas åsikter och 
önskemål. 
 
Tanken är att utifrån de mänskliga faktorerna för design av grafisk presentation, samt 
litteraturstudier och krav, designa en ny grafisk presentation av systemet för piloten, för att 
sedan utvärdera och kanske förbättra den efter intervjuerna. 
 
För att utvärdera min design av den grafiska presentationen för TCAS, har jag valt att göra en 
semistrukturerad intervju. När jag skriver frågorna till intervjun ska jag försöka hålla dem så 
neutrala som möjligt, för att undvika att påverka piloternas svar. Frågorna ska även hållas 
strikt till ämnet. Detta för att svaren ska bli konkreta till den grad det är möjligt och enkla att 
utvärdera. 
 
Semistrukturerad intervjumetod 
 
En semistrukturerad intervju är liknande till strukturerad intervju. Man har förutbestämda, 
detaljerade frågor, vilket gör att man inte kommer bort från ämnet i intervjun. Till skillnad 
från en strukturerad intervju har man öppna svar, det vill säga att man inte har svarskort 
eller svarsalternativ som den intervjuade parten måste välja bland. Med semistrukturerad 
intervjumetod kan man även ställa följdfrågor, beroende på vad den intervjuade parten 
svarar, vilket man inte får göra i en strukturerad intervjumetod. Alla frågor är desamma för 
alla som blir intervjuade. 
 
Etiska aspekter 
 
Under intervjuerna av piloterna har jag tagit hänsyn till vissa etiska aspekter. Innan varje 
intervju informerade jag den intervjuade parten om syftet med intervjun, att resultatet 
behandlas konfidentiellt, att det är frivilligt att delta och att intervjun kan avbrytas när som 
helst. Jag informerade även de intervjuade var resultaten kommer presenteras, samt erbjöd 
dem att ta del av resultaten vid arbetets slut.  
 
Alla intervjuer genomfördes på ett sådant sätt att de intervjuade inte kan ta skada av 
informationen som sägs på något sätt, och att de inte kan identifieras. 
Jag tog även i akt att de intervjuade kanske inte vill att vissa delar av vad de har sagt ska 
användas. 
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Mitt intervjuformulär 
 

• Presentation av mig själv 

 

• Information och bakgrund om syftet med intervjun. 

                                                                             

• Information om hur intervjun kommer gå till, och att piloten kan när som helst 
avbryta intervjun. Här berättar jag även om att all information och alla svar kommer 
behandlas konfidentiellt. 

 

• Bakgrundsfrågor 

Ålder: 
Flygplanstyp: 
Rating (kryssa i): 
- Transport __ 

- Kommersiellt __ 

- Privat               __ 

- Student           __ 

- Instruktör       __ 

 

• Ämnesfrågor 

 

- Vad tycker du är bra/mindre bra med befintligt system? 

 

- Vad tycker du man kan förbättra på befintligt system? 

 

- Vad hade du velat se för information på trafikdisplayen? 

 

- Finns det någon information på befintlig display som är onödig/överflödig 

enligt dig? 

 
- Presentation av min design (endast visa den, utan att förklara, för att kunna ställa 

nästa fråga) 

- Kan du, utan att jag förklarar, förstå den nya presentationen bara genom att 

titta på den? 

Följdfråga: Vad gjorde att du kunde tyda den? / Vad gjorde att du inte kunde tyda    
den? 
 

- Förklara tanken bakom min design. 

 

- Vad tyckte du om symbolerna för ”Other Traffic”/ ”Proximate Traffic”?  

Följdfråga: Tycker du att information om höjd och vertikal riktning behövs för 
dessa? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol? 
 

- Vad tyckte du om symbolen för ”Traffic Advisory”? 
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Följdfråga: Är det bra/dåligt att symbolen blinkar? Tycker du att ”flightpath 
history” behövs för denna symbol?  
 

- Vad tyckte du om symbolen för ”Resolution Advisory”? 

Följdfråga: Var det bra/dåligt att symbolen inte blinkar? Tycker du att ”flightpath 
history” behövs för denna symbol? 
 

- Tycker du att RA informationen bör visas på samma display som TA 

informationen? 

Följdfråga: Ifall JA, Är den bra som den är, eller tycker du att det finns rum för 
förbättring? Ifall NEJ, Varför? 
 

- Vad tror du om en blinkande text som visar RA på skärmen? (T.ex. CLIMB 

CLIMB) 

Följdfråga:  
 

- Vad tycker du om den nya grafiska presentationen i helhet? 

 

- Är den nya designen något som du kan tänka dig använda? 

 

- Vilka förbättringar tycker du jag kan göra på min design av systemet? 

 

- Vilken design föredrar du, den befintliga eller den jag har presenterat? 

Följdfråga: Varför föredrar du den befintliga/nya? 
 

• Tacka den deltagande för intervjun och fråga ifall han vill ta del av resultaten när 

arbetet är avklarat. 

 

 4.5 Rapportskrivning 
 
Rapportskrivningen har varit en del av processen från första början. Den har gjorts under 
hela arbetets gång vilket underlättade, då man hela tiden kom över ny information, samt att 
det hade varit svårt att hinna med om man lämnade rapportskrivningen till sist. Efter 
simulatorn och intervjuerna genomföres det även en modifiering av symbolerna, och 
rapporten kunde slutföras.  

5. AVGRÄNSNINGAR 
 
I detta arbete kommer jag hålla mig till den senaste versionen av TCAS, det vill säga TCAS 2 
version 7.1. Arbetet kommer till största delen att hållas till att utveckla symbolerna på 
trafikdisplayen, då RA displayen oftast är integrerad i PFD.  
Jag ser inga etiska aspekter i arbetet annat än att piloterna kan vilja hållas anonyma under 
intervjuerna. 
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6. FÖRVÄNTAT RESULTAT 
 
Vi förväntar oss med detta arbete att komma fram till en förbättrad grafisk presentation av 
systemet TCAS, för att underlätta för piloterna, både under flygning som under utbildningen. 
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7. TIDIGARE ARBETEN 
 
I detta avsnitt beskriver jag lite kortfattat tidigare arbeten inom samma ämne som har haft 
en påverkan i hur jag kommer gå tillväga när jag utvecklar den grafiska presentationen. 
Dessa arbeten kommer även relateras till senare i rapporten. 
 

7.1 Attention 
 
Det har gjorts tidigare studier om symbolik och piloters uppmärksamhet på den. En av dessa 
studier [9] använde ögonspårning för att kunna se vilka skärmar i cockpit som piloterna hade 
sin uppmärksamhet på vid olika TCAS scenarier.  
Studien gjordes på 23 piloter kvalificerade för Boeing 737, där medelflygtimmar var 12 000 
timmar. TCAS trafikinformation visades på ND – Navigation Display, och Resolution Advisory 
visades på PFD – Primary Flight Display. De 23 piloterna fick i en flygsimulator flyga och 
uppleva flera olika TCAS TA/RA möten. Ögonspårningsmekanismen spårade var piloternas 
blick var riktad till i dessa möten. Ögonspårningen fixerades på 5 platser i cockpit: 
 

- PFD, där Resolution Advisory presenterades 

- ND, där Traffic Advisory presenterades 

- Fönstret 

- Övriga områden i cockpit (som FMS – Flight Management System) 

- Okända områden (där ögonspårningen gick förlorad på grund av till exempel 

kalibreringsproblem) 

Resultatet av ögonspårningen visade att vid en TA var piloternas uppmärksamhet nästan 
50% på ND. Vid en RA var 76% av uppmärksamheten på PFD. Endast 10% uppmärksamhet 
gavs åt ND under en RA. Detta kan förklaras med att piloterna tittade dit för att se om 
vertikal separation uppfylldes. Nedan kan vi se en tabell för uppmärksamhet från 
ögonspårningen.  

Bild 8. Statistik från ögonspårningstestet.  
 

7.2 Other Traffic och Proximate Symboler 
 
En studie [10] gjordes bland 101 piloter för att mäta hur mycket den ”proximate” 
statusindikationen hjälper eller stör piloten i bedömningen av trafikhot. Hälften av piloterna 
flög en simulator med proximate symboler och hälften flög utan. 
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Resultaten av denna studie visade på att ”proximate” statusindikationen inte förbättrade 
piloternas förmåga att uppmärksamma trafikhot och att den kan störa i avgörandet vilket 
mål som är det största hotet. Många av piloterna svarade nämligen fel på frågan vilken 
indikation som utgör störst hot. De flesta svarade att ”proximate traffic” utgör ett större 
potentiellt hot än ”other traffic” indikationen. Detta är fel, då även om ”proximate traffic” är 
närmare, kan en ”other traffic” indikation ha en större närmningsgrad (closure rate). I denna 
studie kan man läsa ett stycke som jag uppmärksammade: ”If TCAS-experienced pilots are 
using TCAS successfully without knowing the actual meaning of the proximate status 
indication, then it could be argued that the proximate status indication is not strictly 
necessary.” Däremot ansåg de flesta av piloterna att denna statusindikation var användbar 
för medvetenheten av trafiksituationen runt sitt eget flygplan. 
 

7.3 Färgkodning 
  
En studie om färgkodning [11] gjordes för att standardisera färgpaletten för displayer. Man 
gjorde undersökningar för att komma på vilken färg som syns bäst mot en viss bakgrund. 
Med hjälp av instrument som spektrofotometer kunde man komma fram till de bästa 
alternativen av färgkoder mot till exempel en svart bakgrund. Som resultat av studien kom 
man fram till nya färgkoder, som passar sig bättre för en skärm med svart bakgrund i 
avseende på ljusstyrka och hur mycket uppmärksamheten färgen drar till sig.                                                                                                             
Resultat för några olika färger: 
 
Röd (RGB kod: 255,0,0)             Ny röd (RGB kod: 255,60,60) 
 
 
I studien rekommenderas det att använda en orange färg istället för gul: 
 
Gul (RGB kod: 255,255,0)       Ny Gul (orange) (RGB kod: 255,165,0) 
 
 
 
Grön (RGB kod: 0,255,0)       Ny Grön (RGB kod: 0,139,0) 
 
 
Vit (RGB kod: 255,255,255)     Ny Vit (RGB kod: 225,225,225)  
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8. SYMBOLDESIGN 
 
Det finns inte regler och riktlinjer för att ta fram de bästa eller undvika de värsta 
alternativen. Specifika riktlinjer garanterar inte ett optimalt resultat, men genom att 
använda olika riktlinjer kan man ändå åstadkomma ett godtyckligt resultat. 
När man ska ta fram nya symboler använder man oftast riktlinjer som dessa [12,13]; 
 

- Man ska undvika användning av bilder 

- En symbol ska alltid presenteras upprätt 

- Symbolen ska stå ut från bakgrunden 

- Försäkra sig att symbolen skiljer sig från andra symboler, och är synlig 

- Symboler ska utformas av ett grundläggande mönster så att de blir lätta att känna 

igen 

- Symbolen ska vara både nödvändig och tillräcklig för att den avsedda uppgiften 

- Symboler som är avsedda för upphöjd uppmärksamhet ska användas sparsamt och 

endast när dem verkligen behövs. 

Symboldesign innebär att man ska organisera en viss mängd information inom symbolen, 
för att underlätta för människan att kunna identifiera dess betydelse och information 
som symbolen innehåller, på ett enkelt och meningsfullt sätt.                                                                                             
En pilot ska genom att titta på en symbol kunna associera den till rätt mening, utan att 
analysera den och dess betydelse. Det ska ske intuitivt [14]. 
I utvecklingsprocessen måste man även ha de mänskliga faktorerna i åtanke. Symbolerna 
måste vara lätta att förstå, känna igen och komma ihåg. Man bör behandla följande 
egenskaper hos grafiska symboler [12]: 
 
- Förståelse: (Man ska med lätthet kunna förstå vad symbolen har för mening) 

 
- Skiljbarhet: (Man ska med lätthet kunna urskilja symbolen från andra symboler i 

närheten)                               

 
- Lärbarhet: (Man ska med lätthet kunna återkalla symbolens mening efter att den 

blivit förstådd) 

 
- Läsbarhet: (Man ska med lätthet kunna urskilja den grafiska detaljeringen i 

symbolen) 

 
- Erkännbarhet: (Man ska med lätthet kunna identifiera en symbol baserat på tidigare 

erfarenhet av samma eller liknande symboler) 

 
- Enkelhet: (En symbol ska endast ha två till tre idéer) 

Symboler bör hållas enkla och konkreta. I vissa fall måste man kompromissa med 
enkelheten för att få en symbol konkret (dvs. att få symbolen så informativ som möjligt) 
Komplexiteten av symbolen kan höjas genom att lägga till t.ex. horisontella/vertikala 
linjer, diagonala linjer, bågar, pilar, bokstäver och andra tecken [13]. 
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Faktorer som påverkar hur snabbt man upptäcker en signal.                                                                     
Notering: Signalen är i vårat fall symbolen. 

Effektiviteten av en signal, och hur snabbt den blir upptäckt beror på flera olika faktorer.  
Alla dessa faktorer påverkar piloten på olika sätt, och vissa är viktigare än andra. Dessa 
faktorer är [15]: 
 

• Placering av signalen 

Signalen är lättast att upptäcka när den placeras direkt i synfältet. Högt prioriterade 
signaler ska placeras inte mer än +/- 15 grader från det normala synfältet. 
 

• Storleken av signalen 

• Ljusstyrkan 

Signalen som är högst prioriterad ska vara minst två gånger så ljus som de andra 
signalerna. 
Signaler med lägre prioritering ska vara åtminstone 10% ljusare än andra signaler. 
Ljusstyrkan måste regleras på det sätt att den är tillräckligt bra för att stå ut bland de 
andra signalerna, men inte för ljus, då den kan blända piloten. 
 

• Stabil eller intermittent (återkommande, periodisk) 

En signal kan antingen vara stabil (konstant) eller periodisk (blinkande). 
Studier visar att den genomsnittliga reaktionstiden på blinkande ljus är kortare än för 
konstanta. De upptäcks snabbast när de andra signalerna inte blinkar och med en 
stabil (konstant) bakgrund och är en stor faktor för att dra till sig uppmärksamhet. 
Formgivaren (jag i detta fall), ska bestämma vilken blinkande signal som är optimal i 
situationen beroende på syftet med signalen och informationen den innehåller. 
Detta kommer att bli en viktig punkt längre fram i rapporten då jag ska ta fram ett 
alternativ till dagens presentation av TCAS. 
Endast en liten del av signalerna bör blinka. För många blinkande symboler kan 
utlösa förvirring. Blinkningsfrekvensen bör vara mellan 2 - 5 blinkningar per sekund. 
Högprioriterad signal ska ha högre blinkningsfrekvens än en lägre prioriterad signal 
[16]. 
 

• Form 

Formen på symbolen ska vara lätt att skilja från andra former. Man kan välja olika 
former, men oftast brukar geometriska former passa bra på en display. Det kan till 
exempel vara en triangel, cirkel, fyrkant etc. etc. För symboler som inte har någon 
riktning bör man använda just sådana symboler. För riktade symboler ska symbolen 
visa riktning och kan vara i form av en pil eller liknande. Man ska dock vara försiktig 
när man väljer form, en cirkel och en åttahörning (Octagon), kan till exempel se 
väldigt lika ut.  
Trots att form kan vara en bra viktig faktor på symbolen, är färg lättare att urskilja för 
människan och väger därför tyngre i designen [17,18]. 
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• Färg 

Färg är en av de viktigaste faktorerna i symboldesign. Det är färgen som drar till sig 
mest uppmärksamhet, och går fortast att känna igen. När man väljer färg för sina 
symboler finns det en del att tänka på. Det första är att färgen på symbolerna ska 
skilja sig starkt från bakgrunden i kontrast och ljusstyrka. För hög ljusstyrka kan dock 
leda till bländning och så kallade efterbilder, vilket är att synupplevelsen sitter kvar, 
trots att signalen eller ljuskällan har försvunnit [16]. Ljusstyrkan ska vara tillräcklig för 
att piloten ska kunna skilja färgerna åt på ett snabbt och säkert sätt. 
Några rekommendationer är att [11,13]: 
 

- Färgen bör vara konsistent och stämma överens med dess ursprungliga betydelse. 

Om man bortgår från detta kan det uppstå förvirring och ökning av reaktionstid. 

- Varje färg ska ha sitt eget syfte 

- Man ska försöka undvika för många uppmärksamhetskrävande färger.  

Vid val av färg ska man även undvika att välja färger som ligger nära varandra på 
färgskalan (t.ex. ska man undvika att använda blå och turkos, eller röd och mörkröd). 
Man brukar följa en standard konvention när man väljer färg. Oftast delar man in färger 
som ska representera högt prioriterade signaler, varningssignaler och lägre prioritering 
[13,15,16].  
 
Hög prioritet: Röd   
 
Varning: Bärnstensfärg         Gul 
 
Låg prioritet: Grön      Blå        Vit 
 

Man kan även använda andra färger, men dessa är traditionella och därmed lättare att 
känna igen.  
 
 

8.1 Hur man går tillväga när man tar fram en ny design 
 
När jag designar den nya presentationen av TCAS, har jag valt att använda mig av ett 
dokument utgivet av SAE. Detta dokument handlar just om hur man går tillväga när man 
designar symboler för displayer inom flyg [19]. Man ska gå igenom flera steg: 
KRAV  UTVECKLING  UTVÄRDERING 
 
KRAV 
 
1. Förstå problemet/uppgiften 
Utvecklaren ska identifiera uppgiften, samt vilka mål han har som den önskade symbologin 
ska stödja. I mitt fall är uppgiften att förbättra presentationen av TCAS för piloten. 
Symbologin ska innehålla all information som piloten behöver för att kunna förstå systemet 
enkelt, samt på ett snabbt sätt. Den ska även höja pilotens medvetenhet om situationen i 
luftrummet.  
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2. Utföra en detaljerad analys av uppgiften 
Utvecklaren ska bryta ner uppgiften i mindre uppgifter för en noggrannare analys. Genom 
att bryta ner uppgiften blir det lättare att identifiera steg för steg, vilken information man vill 
förmedla, samt hur den mänskliga faktorn påverkar valen man gör. 
 
3. Definiera informationskraven 
Utifrån den detaljerade analysen av uppgiften i föregående steg, ska man här bestämma 
vilken information som krävs för att stödja sina val och beslut i utvecklingen. Det är alltså i 
detta steg som man bestämmer vilken information symbolerna ska innehålla, för att 
användaren (piloten), med lätthet ska kunna identifiera symbolen och dess innebörd. 
 
UTVECKLING 
 
1. Finns det relaterad standardsymbolik? 
Utvecklaren ska i detta steg undersöka och jämföra liknande och redan existerande 
symbolik. Standardsymboler är oftast igenkännbara, och kan därför underlätta under 
träning, flygning, samt minimera risken för att piloten ska missförstå symbolen. 
 
2. Utveckla alternativ symbolik. 
Om man efter sin analys inte tycker att standardsymbolerna är tillräckliga bör utvecklaren  
skapa nya symboler.  
 
3. Är symbolerna tydliga? 
Utvecklaren ska testa de nya symbolerna mot befintliga mänskliga faktorer 
 
UTVÄRDERING 
 
I detta steg ska den nya designen utvärderas om den är tillräckligt bra eller om det befintliga 
systemet är bra som det är, och inte är i behov av modifiering. Detta görs genom  
återkoppling från användaren, det vill säga piloten. Efter återkoppling kan man gå tillbaka till 
tidigare steg, och göra förbättringar utifrån kritiken man fått. 
Detta system kommer jag alltså att använda när jag försöker förbättra presentationen av 
systemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOTYP 
-Krav 
-Design 
- 

FEEDBACK 
-Önskemål 
-Bra/Dåligt 

 

MODIFIERING 
 
-Utifrån 
feedback 

FINAL RESULT UTVÄRDERING 
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8.2 Mänskliga faktorer  
 
Då den mänskliga faktorn har en stor del i flygvärlden, gäller det även för när man utvecklar 
symboler för olika system. Piloten ska inte behöva sitta och fundera på vad symbolen 
betyder och vad för information som den försöker förmedla. I vissa fall kan det vara så att 
det kanske inte spelar någon större roll hur symbolerna ser ut, men när man ska applicera 
dem i till exempel en flygtrafikdisplay är det viktigt att man noga tänker på vilken färg, form 
och övriga attribut symbolen ska innehålla. Därför måste man se till att de mänskliga 
faktorerna är integrerade i designen och utvecklingen [20].  
 
En lämplig ide är att använda sig av metaforer, det vill säga att utveckla symbolen på ett 
sådant sätt, att den har någon traditionell betydelse. Om användaren har en mental bild av 
innebörden från applikationen, till exempel från det verkliga livet [12]. Symboler utan 
sådana egenskaper kan vara svårare att uppfatta, och kan även vara missvisande. Ett bra 
exempel, som jag kommer att använda mig av i min utveckling av symbolerna är trafikljuset 
[21]. Det är en mycket bra förklaring av ett metaforiskt användande i designen.  
Trafikljuset är känt av alla och har en traditionell betydelse hos dem flesta. Grönt ljus 
betyder ett positivt tillstånd medans rött har en negativ innebörd. Den gula färgen är en 
varning. Denna syn delar dem flesta, och därför är trafikljuset bra att använda som en grund 
i val av färg på symboler. Piloten får en snabbare uppfattning om symbolens innebörd och 
hur allvarligt tillstånd trafikläget är som betecknas av den. 

Bild 9. Trafikljus. 
 
Exempel som trafikljus gör det lättare för användaren att förstå meningen med symbolen, 
samt att den minimerar träningsbehovet, då det är lättare att memorera och relatera 
färgerna i symbolen när de har traditionella betydelser. 
 
KEEP IT SIMPLE 
Den bästa designen för displayer, är de som är simpla [14,22]. Man brukar säga ”less is 
more”, det vill säga ”mindre är mer”.  Varje extra element som implementeras i designen tar 
tid att uppfatta, och gör det mer sannolikt för missuppfattning och fel. Därför skall designen 
hållas så simpel som möjligt. 
 
REDUNDANS 
Ofta när man designar symboler måste man göra dem redundanta, då det finns människor 
som lider av färgblindhet. Redundansen kan framstå till exempel i att förutom färg får man 
ha en form som en slags back-up på designen [22]. 
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8.3 Nya symboler 
 
Utifrån all litteratur jag läst inom display och symbolutveckling, färgkodning, och de 
mänskliga faktorerna har jag kommit fram till följande prototyp av nya symboler. 
 
Eget flygplan 
 
Originalsymbol                        Ny symbol 
 

                                 
 
Motivering:  
 
I en studie som gjordes bland piloter där man fick välja en symbol av sex möjliga valde de 
flesta en pilformad symbol, liknande den som jag har valt [7]. Färgen på symbolen är ”ny vit” 
[11].  
___________________________________________________________________________ 
 
Other Traffic 
 
Originalsymbol                       Ny symbol 
 

                                  
 
Motivering: 
 
Den nya symbolen för ”Other traffic” är en ihålig cirkel. Färgen är ”ny grön” [11], till skillnad 
från originalsymbolen som är vit. Detta färgval är gjort på grund av det tidigare nämnda 
trafikljuset.Ingen information om höjd eller vertikal tendens visas. Detta baserar jag på 
studien [10] som nämnts tidigare. 
___________________________________________________________________________ 
 
Proximate Traffic 
 
Originalsymbol                       Ny symbol 
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Motivering: 
 
Den nya symbolen för ”Proximate traffic” är en fylld cirkel. Färgen är ”ny grön” [11]. 
Färgvalet är baserat på det tidigare nämnda trafikljuset. Ingen information om höjd eller 
vertikal tendens visas. Detta baseras på studien [10] som nämnts tidigare. 
___________________________________________________________________________ 
 
Traffic Advisory (TA) 
 
Originalsymbol                         Ny symbol 
 

                                    
 
Motivering: 
 
Nya symbolen för ”Traffic Advisory” är en cirkel som blinkar. En blinkande symbol drar till sig 
mer uppmärksamhet. Varför jag har valt att just TA symbolen ska blinka, är för att det är just 
vid en TA som piloten har mest uppmärksamhet på ND (där trafikinformationen oftast visas) 
[9]. Jag tycker även att just TA symbolen ska dra mest uppmärksamhet för att det är vid en 
TA som piloten ska ha en bra uppfattning om omgivande trafik, och förbereda sig för en 
eventuell RA. Vid RA har piloten mest uppmärksamhet på RA displayen (ofta PFD). 
 
Färgen jag har valt är gul. Trots att jag tidigare skrev att orange rekommenderas, är gul mer 
ljus och drar till sig mer uppmärksamhet. Dessutom passar den in i trafikljusteorin. 
 
Den vertikala tendensen i den nya symbolen är integrerad i symbolen istället för bredvid. 
Detta för att det inte ska bli för grötigt på skärmen. Höjden visas dock utanför, då det blir för 
litet att ha den inne i symbolen. 
 
Flyghistorik i form av prickar efter symbolen är till för bättre uppfattning av inkräktarens 
flygväg. 
___________________________________________________________________________ 
 
Resolution Advisory (RA) 
 
Originalsymbol      Ny symbol 
 

                                     
 
Motivering: 
 
Nya symbolen för ”Resolution Advisory” är en cirkel. Symbolen är ej blinkande då den mesta 
uppmärksamheten vid en RA är på PFD [9]. Färgen på symbolen är ”ny röd” [11]. Även här 
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passar den in i trafikljusteorin. Den vertikala tendensen är även här integrerad i symbolen. 
Till skillnad från TA symbolen är pilen här vit, för bättre synlighet mot den röda färgen. 
Höjden visas utanför, och även här har jag implementerat flyghistorik. 
___________________________________________________________________________ 

9. RESULTAT 
 
9.1 Resultat från intervju 
 
Totalt intervjuade jag 5 piloter. 
Detta är vad som kom fram utifrån intervjuerna. 
 

- Ålder: Alla piloterna som blev intervjuade var mellan 36 och 49 år. 
 

- Flygplanstyp: 3 av piloterna flyger för närvarande Boeing 737, de andra två flyger 
Airbus 321 och Saab 2000. 

 
- Rating: Alla piloter som deltog i intervjun flyger kommersiellt. 

 
Bra/Dåligt med befintligt system. Förbättringar. 
 
De flesta av de tillfrågade piloterna tyckte att det befintliga systemet var bra. Det som var 
mindre bra var som jag misstänkt, är att det kan bli lite rörigt på trafikdisplayen vid mycket 
trafik. 4 av piloterna nämnde även att det hade varit bra med mindre information på de 
lågprioriterade symbolerna i systemet då de tar bort uppmärksamheten från de högre 
prioriterade. 
 
Information som piloterna vill se på trafikdisplayen. 
 
Samtliga piloter var nöjda med informationen som de fick om inkränkande flygplan; relativ 
höjd till eget flygplan, vertikal tendens och vilket hot de utgör. 
 
Onödig/Överflödig information på befintlig display. 
 
4 av piloterna tyckte att de inte behövde allt för mycket information på symbolerna för 
”Other Traffic” och ”Proximate Traffic”. En av dessa piloter sa ”Jag hade nog klarat mig helt 
utan ”Other Traffic” informationen på trafikdisplayen”.  
 
Piloternas förståelse för nya designen (innan förklaring) 
 
Alla piloter fick se den nya designen och försöka förklara va de tror de nya symbolerna har 
för mening. Samtliga piloter kunde utan svårigheter identifiera varje symbol till dess mening. 
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Piloternas åsikt om de nya symbolerna 
 
I överlag tyckte alla om den nya designen. Symbolen för ”Other Traffic” ville de flesta inte ha 
mycket information av alls. En pilot tyckte att man helt kunde ta bort den. För ”Proximate 
Traffic” tyckte de att man kunde endast ha något som visar på om flygplanet är över eller 
under det egna flygplanet. ”Det är redan mycket att hålla reda på (i andra system), så om jag 
som pilot får mindre att tänka på, och kan koncentrera mig på de högre prioriterade 
signalerna hade det underlättat för mig”.  
TA – Symbolen tyckte alla piloter om. De höll med om min motivering för varför den blinkar, 
och höll med om att den är den viktigaste på trafikdisplayen och bör ha mest 
uppmärksamhet. Samtliga tyckte även att det var bra att pilen för vertikala riktningen var 
integrerad inne i symbolen. 
För den nya RA – symbolen tyckte de i princip samma sak som för TA – symbolen. De tyckte 
även att det var onödigt att den skulle dra mer uppmärksamhet genom att blinka, då de höll 
med om att uppmärksamheten vid en RA är för den mesta delen på PFD. 
 
Piloternas åsikt om den nya presentationen som helhet 
 
I överlag tyckte de intervjuade piloterna om den nya presentationen. De gillade att jag 
försökte hålla så mycket inom symbolen som möjligt, samt att de lägre prioriterade 
symbolerna hade mindre information. 4 piloter tyckte dock att flyghistoriken kunde skippas 
för alla symboler, då det skulle bli ännu mer grötigt vid mycket trafik, och flyghistorik 
punkterna i symbolen kunde störa/täcka andra symboler. Den blinkande TA – symbolen var 
populärast och fick god kritik; ”Man får direkt upp ögonen för den, och kan snabbt börja 
kolla ut för visuell kontakt”.  
De gillade även iden om trafikljusmetoden. ”Det skulle underlätta en del i utbildningen, men 
även under flygning då man direkt på automatik kan relatera färgen till nivån av hot”.  
 
Piloternas åsikt om RA informationen bör visas på trafikdisplayen 
 
Alla piloter tyckte detta var en dålig ide, då PFD är viktigare att ha koll på vid en RA, med 
tanke på att man har anfallsvinkel och vertikal hastighet där. 
 
Förändringar som bör göras på min design 
 
- Någon form av information om inkräktarens vertikala läge (över/under eget flygplan) för 
”Proximate symbolen”.  
- Ta bort flyghistorik för samtliga symboler. 
 
En av piloterna nämnde redundans för symbolerna. 
 
Vilket system piloterna föredrar 
 
Trots att piloterna tyckte om den nya designen, sa majoriteten att de var vana vid det 
system som används, och det inte hade spelat någon roll för dem om de flög med det system 
som används idag. Två av piloterna sa dock att de hade kunnat tänka sig att använda den nya 
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efter vissa förbättringar. De flesta höll med om att det nya systemet hade varit enklare vid 
utbildning. 
 

9.2 Modifiering efter feedback 
 
”Other Traffic” 

 
Symbolen för Other Traffic förblir som i den första versionen av designen. 
Inga förändringar och ingen information annat än position i relation till eget 
flygplan.  
 
 

 
 
”Proximate Traffic” 
 

 
 
Den modifierade symbolen för Proximate Traffic ser i princip ut likadant som innan, men 
efter önskemål om att ha information om flygplanet befinner sig över eller under eget 
flygplan har det lagts till ett + tecken för över, och ett – tecken för under. 
 
”Traffic Advisory” 
 

 
 
Denna symbol gick hem hos alla piloter, och har inte ändrats allt för mycket. Det enda som 
tagits bort är prickarna för flyghistorik då piloterna tyckte att de var onödiga och tog upp 
onödig plats på skärmen och det blev grötigt.  
 
”Resolution Advisory” 
 

 
 
Denna symbol har inte heller gått igenom mycket förändring förutom att även på denna har 
prickarna för flyghistorik tagits bort. 
___________________________________________________________________________ 



25 
 

 
Då en av piloterna nämnde redundans i designen, har jag gjort en variant med en back-up 
design. Jag håller dock den ursprungliga som favorit då färg känns igen fortast, och jag vill 
hålla systemet så simpelt som möjligt. 
 
Redundant variant: 
 

 
 
Formerna på symbolerna är likadana som i befintligt system. Detta val har jag gjort för att 
det vore fel att ändra om formerna, då det kan leda till förvirring, då alla piloter redan är 
vana vid att det är dessa former som används för de olika signalerna. 
 

9.3 Utvärdering 
 
Den nya designen som jag kommit fram till, är enligt piloterna lätt att förstå och att lära sig. 
Det positiva med den är att den är simpel, och jag har försökt fokusera på den mänskliga 
faktorn i designen. Trots att piloterna tyckte om den nya designen, var de skeptiska till att 
använda den, då de redan är vana vid befintligt system. De tyckte dock att den nya designen 
vore bra att använda då den är hade underlättat för piloter som är i utbildningsstadiet. 
Allt som allt var symbolerna godkända och gjorde ett positivt intryck. 
 

10. DISKUSSION 
 
Detta arbete har haft fokus på att se om det går att förbättra den grafiska presentationen av 
TCAS för piloten. Det befintliga systemet som används idag är bra, men kan ibland upplevas 
som grötigt och missvisande vid mycket trafik. Jag har försökt förändra symbolerna för 
trafikdisplayen med hänsyn till mänskliga faktorer.  Resultatet av arbetet blev en förenklad 
variant av symbolerna där jag utgick från konceptet ”keep it simple” och metaforer, för 
lättare igenkännlighet. Den största förändringen blev TA symbolen som i min design blinkar. 
En symbol som blinkar drar till sig mer uppmärksamhet, och det är viktigt just i ”TA-stadiet” 
att piloten har en bra uppfattning om omgivande flygtrafik. Denna detalj tyckte även alla 
piloter i intervjun var bra. Färgvalet för symbolerna, som tidigare nämnts var också lyckat, då 
man genom att använda metaforer (traditionella betydelser), får en snabbare igenkännlighet 
och mindre risk för missuppfattning. Detta underlättar även för piloter i utbildningsstadiet.  
 
Till en början var meningen med designen att hålla det så simpelt som möjligt och försöka 
hålla all behövlig information inom symbolen. Det blev dock för litet att ha både den 
vertikala tendensen och relativ höjd (till eget flygplan) inne i symbolen, därför hamnade den 
relativa höjden utanför. Från början var det tänkt att kanske ha en färgkodad 
höjdinformation, det vill säga att färgen på symbolen förändrades beroende på vilken höjd 
det inkränkande flygplanet hade, men det blev snart klart för mig att denna typ av design 
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hade blivit för komplicerad att komma ihåg och hade gett upphov för större chans till 
misstag. Därför slopades denna ide rätt fort.  
Alla de nya symbolerna är av samma form, då jag under arbetet kom fram till att människan 
reagerar snabbast på färg. Under intervjun av piloterna var det dock en pilot som nämnde 
redundans och därför lade jag till en alternativ design med former. Redundansen behövs för 
färgblinda piloter, men då jag har för lite information om vilka flygplan färgblinda får flyga, 
och vad som överhuvudtaget gäller för piloter med färgblindhet, tar jag inte hänsyn till detta 
i detta arbete och lägger större vikt på alternativet där alla symbolerna har samma form.  

11. SLUTSATS 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka om det går att förbättra den grafiska 
presentationen av antikollisionssystemet TCAS. Detta skulle hjälpa piloter som genomgår 
utbildning, samt fånga uppmärksamheten bättre för närliggande trafik. Resultatet blev en 
uppsättning nya symboler som har utvecklats med hänsyn till de mänskliga faktorer som 
berör piloten. Stor tyngd lades på färgval och uppmärksamhetsdragande faktorer. Färgvalen 
gjordes med hjälp av tidigare studier som gick ut på att se vilka färger som passade bäst för 
skärmar i flygmiljö. Valet av färg var dessutom gjort med tanke på de mänskliga faktorer, och 
metaforer användes, i mitt fall trafikljuset. Symbolerna försökte hållas så enkla som möjligt 
med endast nödvändig information för piloten. På de lägre prioriterade symbolerna togs 
höjd och vertikal tendens bort, då detta var mindre viktig information för piloterna. TA – 
symbolen utvecklades för att dra mer uppmärksamhet då det är den viktigaste symbolen för 
att piloten ska få en uppfattning om trafiksituationen innan en RA utfärdas. Vid en RA är den 
mesta uppmärksamheten på PFD, och därför lades inte lika stor vikt på den, då man inte vill 
dra bort uppmärksamheten från RA-displayen (till exempel integrerad i en PFD) vid ett RA 
utfärdande. 
Den nya symboluppsättningen var positivt mottagen av piloterna, men trots det sade 
majoriteten att de kan fortsätta flyga med den befintliga. Den nya presentationen av 
systemet hade dock varit bra under utbildning, då den är simpel och lätt att förstå och 
komma ihåg. 
Jag har kommit fram till att det går att förbättra den grafiska presentationen för piloterna. 
Med hjälp av mänskliga faktorer och noga utvalda parametrar såsom färg, form och andra 
aspekter inom symboldesign, kan man förbättra systemet för att dra till sig uppmärksamhet 
när och där den behövs, samtidigt som man kan minska risken för felbedömning och höja 
överblicken på omgivande flygtrafik. Det nya systemet skulle även vara givande vid 
utbildning då den är lätt att förstå och komma ihåg. 

12. FRAMTIDA ARBETE 
 
Som framtida arbete bör man undersöka den nya grafiska presentationen under riktiga 
förhållanden, såsom i simulator och vanlig flygning. Det skulle vara bra att se hur det 
fungerar praktiskt då detta arbete är skrivet utifrån mänskliga faktorer och riktlinjer för 
symboldesign. Man behöver prova systemet i verkligheten för att verkligen se om det är 
bättre än befintligt system, och det skulle kunna vara nästa steg i utvecklingen av TCAS 
systemet.  
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I framtida arbeten bör man även ta en närmare titt på färgblindhet hos piloter, vilka krav och 
restriktioner dessa piloter har, och därifrån ta beslut om man behöver redundant kodning 
för symbolerna. 
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BILAGOR 
 

Intervju – Pilot 1 
Ålder: 39   
Flygplanstyp: Boeing 737 
Rating (kryssa i): Transport __ Kommersiellt X_ Privat __ Student__ Instruktör__  
  
- Vad tycker du är bra/mindre bra med befintligt system?  
Det system som används idag är bra, man får en helt ok bild av trafikläget. Det kan bli lite 
rörigt ibland men i övrigt kan jag inte klaga.  
- Vad tycker du man kan förbättra på befintligt system?  
Man skulle nog kunna ha lite mindre information för de mindre viktiga hoten. Det kan bli lite 
mycket på skärmen vid ”heavy traffic”. 
- Vad hade du velat se för information på trafikdisplayen?  
Tycker att den information som ges är tillräcklig. 
- Finns det någon information på befintlig display som är onödig/överflödig enligt dig?  
 Som sagt så känns det lite onödigt med höjd och vilket håll planet är på väg vertikalt för 
”other traffic”. Kanske även för ”proximate”, vi har annat att hålla koll på. 
- Presentation av min design (endast visa den, utan att förklara, för att kunna ställa nästa 
fråga) - Kan du, utan att jag förklarar, förstå den nya presentationen bara genom att titta 
på den? Följdfråga: Vad gjorde att du kunde tyda den? / Vad gjorde att du inte kunde tyda    
den?  
 Jag tror att de gröna symbolerna är för lågprioriterade flygplan. De gula och röda är väl som 
vanligt? 
Följdfråga: Det var rätt enkelt, din design är ganska simpel och ”Straight forward”.  
- Vad tyckte du om symbolerna för ”Other Traffic”/ ”Proximate Traffic”?  Följdfråga: Tycker 
du att information om höjd och vertikal riktning behövs för dessa? Tycker du att 
”flightpath history” behövs för denna symbol?  
De var bra, ingen onödig information.  
- Vad tyckte du om symbolen för ”Traffic Advisory”? Följdfråga: Är det bra/dåligt att 
symbolen blinkar? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol?   
Tycker den är bra på det sättet att pilen är inne i symbolen. Att den blinkar var en bra ide, då 
man får upp ögonen för den direkt. ”Flightpath history” känns onödigt att ha.  
- Vad tyckte du om symbolen för ”Resolution Advisory”? Följdfråga: Var det bra/dåligt att 
symbolen inte blinkar? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol?  
RA behöver inte blinka. Vi tittar ändå oftast inte på trafikdisplayen vid en RA. 
  
- Tycker du att RA informationen bör visas på samma display som TA informationen? 
Följdfråga: Ifall JA, Är den bra som den är, eller tycker du att det finns rum för förbättring? 
Ifall NEJ, Varför?  
 Nej. För att som sagt, så tittar vi inte på trafikdisplay vid en RA. 
- Vad tror du om en blinkande text som visar RA på skärmen? (T.ex. CLIMB CLIMB) 
Nej, man ser ju redan på PFD om man ska stiga eller sjunka. Dessutom får man ju 
ljudvarning.  
- Vad tycker du om den nya grafiska presentationen i helhet?  
 I helhet var den bra. Simpel och ”straight forward”.  
- Är den nya designen något som du kan tänka dig använda?  
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 Jag är ju van vid det system som vi redan använder. Att byta system skulle nog vara mindre 
roligt för min del. 
- Vilka förbättringar tycker du jag kan göra på min design av systemet?  
 Ta bort ”flightpath history”. 
- Vilken design föredrar du, den befintliga eller den jag har presenterat? Följdfråga: Varför 
föredrar du den befintliga/nya? 
Jag är ju som sagt van vid det befintliga. Tror dock att din design hade kunnat vara bra i 
utbildning för nya piloter. 
 

INTERVJU – Pilot 2 
Ålder: 36 
Flygplanstyp: Boeing 737 
Rating (kryssa i): Transport __ Kommersiellt X_ Privat __ Student__ Instruktör__  
 
- Vad tycker du är bra/mindre bra med befintligt system?  

 Jag är nöjd med det. Har inte haft några större problem. 
- Vad tycker du man kan förbättra på befintligt system?  

 Ja du, jag vet faktiskt inte. 
- Vad hade du velat se för information på trafikdisplayen?  

 Jag får den information jag behöver, kan inte tänka på något mer.  
- Finns det någon information på befintlig display som är onödig/överflödig enligt dig?  

 Oftast lägger jag inte så stor uppmärksamhet på ”other traffic”.  
- Presentation av min design (endast visa den, utan att förklara, för att kunna ställa nästa fråga) - 
Kan du, utan att jag förklarar, förstå den nya presentationen bara genom att titta på den? 
Följdfråga: Vad gjorde att du kunde tyda den? / Vad gjorde att du inte kunde tyda    den?  

 Ja, det ser ut som att de gröna är för ”other” och ”proximate”. Den gula är TA och röda RA? 
Följdfråga: De var inte så svårt.  
- Vad tyckte du om symbolerna för ”Other Traffic”/ ”Proximate Traffic”?  Följdfråga: Tycker du att 
information om höjd och vertikal riktning behövs för dessa? Tycker du att ”flightpath history” 
behövs för denna symbol?  
De såg enkla ut.  
Följdfråga: Nej inget av dem. Kanske någon information om ”proximate” befinner sig över 
eller under oss. Historik vill jag inte se.  
- Vad tyckte du om symbolen för ”Traffic Advisory”? Följdfråga: Är det bra/dåligt att symbolen 
blinkar? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol?   

 Det är bra att den blinkar, man blir mer observant på den tror jag. Historik vill jag inte se för 
någon symbol, blir för mycket på skärmen. 
- Vad tyckte du om symbolen för ”Resolution Advisory”? Följdfråga: Var det bra/dåligt att 
symbolen inte blinkar? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol?  

 Den var bra, jag gillar att du har den vertikala riktningen inne i symbolen. Synd att höjden 
inte får plats där också.  
- Tycker du att RA informationen bör visas på samma display som TA informationen? Följdfråga: 
Ifall JA, Är den bra som den är, eller tycker du att det finns rum för förbättring? Ifall NEJ, Varför?  

 Nej. Det är bra att RA visas på PFD, det är enklare så. 
- Vad tror du om en blinkande text som visar RA på skärmen? (T.ex. CLIMB CLIMB) 
Det känns väldigt onödigt. 
- Vad tycker du om den nya grafiska presentationen i helhet?  

 Jag tycker den var bra då den var simpel och lätt att förstå.  
- Är den nya designen något som du kan tänka dig använda?  
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 Jag är ju van vid det vi använder. Men visst hade det funkat med den du föreslagit. 
- Vilka förbättringar tycker du jag kan göra på min design av systemet?  
Ta bort all flyghistorik, det är bara störande. Du kanske kan lägga till ett + och – tecken för 
”proximate traffic” så man bara ser var flygplanet befinner sig.  
- Vilken design föredrar du, den befintliga eller den jag har presenterat? Följdfråga: Varför föredrar 
du den befintliga/nya? 

Jag är ju van med det som används men jag hade kunnat tänkt mig att använda din variant 
också om du finslipar lite på det. 

  
INTERVJU – Pilot 3 
Ålder: 49 
Flygplanstyp: SAAB 2000  
Rating (kryssa i): Transport __ Kommersiellt X_ Privat __ Student__ Instruktör__  
 
- Vad tycker du är bra/mindre bra med befintligt system?  
Man får en bra överblick på trafiksituationen. Blir lite rörigt vid mycket trafik, annars är det 
bra.  
- Vad tycker du man kan förbättra på befintligt system?  

 Har inte tänkt på det faktiskt. 
- Vad hade du velat se för information på trafikdisplayen?  

Det som redan visas är bra nog.  
- Finns det någon information på befintlig display som är onödig/överflödig enligt dig?  

 Nej, det är nog bra som det är. 
- Presentation av min design (endast visa den, utan att förklara, för att kunna ställa nästa fråga) - 
Kan du, utan att jag förklarar, förstå den nya presentationen bara genom att titta på den? 
Följdfråga: Vad gjorde att du kunde tyda den? / Vad gjorde att du inte kunde tyda    den?  

 Det ser ganska simpelt ut. Är det ungefär som innan?  
- Vad tyckte du om symbolerna för ”Other Traffic”/ ”Proximate Traffic”?  Följdfråga: Tycker du att 
information om höjd och vertikal riktning behövs för dessa? Tycker du att ”flightpath history” 
behövs för denna symbol?  

 De såg väl ganska bra ut. 
Följdfråga: Historiken hade nog varit mer intressant för TA och RA. 
- Vad tyckte du om symbolen för ”Traffic Advisory”? Följdfråga: Är det bra/dåligt att symbolen 
blinkar? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol?   

Den var faktiskt bra. Man får direkt upp ögonen för den, och kan snabbt börja kolla ut för 
visuell kontakt. 
Följdfråga: Här tycker jag att historiken kan vara en bra ide. Kan vara bra att se flygplanets 
riktningstendens i detta läge. 
- Vad tyckte du om symbolen för ”Resolution Advisory”? Följdfråga: Var det bra/dåligt att 
symbolen inte blinkar? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol?  

 Som TA symbolen tycker jag att den är bra. Det var bra tänkt att TA symbolen ska blinka, 
men inte denna. 
Följdfråga: Ja, som jag sa tidigare, kan vara användbart här. 
- Tycker du att RA informationen bör visas på samma display som TA informationen? Följdfråga: 
Ifall JA, Är den bra som den är, eller tycker du att det finns rum för förbättring? Ifall NEJ, Varför?  

 Nej, det är bra som det är! 

- Vad tror du om en blinkande text som visar RA på skärmen? (T.ex. CLIMB CLIMB)  
Nej det vill jag inte se, får ju höra ljudvarning, behöver inte mer. 
- Vad tycker du om den nya grafiska presentationen i helhet?  



35 
 

 Jag tycker att den var bra. Intressanta val som kan höja uppmärksamheten när den väl 
behövs. Din variant hade kanske varit bra vid träning. Den är simpel och lätt att komma ihåg. 
- Är den nya designen något som du kan tänka dig använda?  

 Jag hade kunnat tänka mig det. 
- Vilka förbättringar tycker du jag kan göra på min design av systemet?  

 Kanske ska tänka på att göra symbolerna olika former. (redundans) 
- Vilken design föredrar du, den befintliga eller den jag har presenterat? Följdfråga: Varför föredrar 
du den befintliga/nya? 

Jag föredrar nog den som vi redan använder. 
Följdfråga: Det är en vanesak.  
 

INTERVJU – Pilot 4 
Ålder: 45 
Flygplanstyp: Boeing 737  
Rating (kryssa i): Transport __ Kommersiellt X_ Privat __ Student__ Instruktör__  
 
- Vad tycker du är bra/mindre bra med befintligt system?  
Förutom att det kan bli lite rörigt på skärmen ibland, tycker jag att det är ett bra system.  
- Vad tycker du man kan förbättra på befintligt system?  

 Försöka städa upp lite. Symbolerna är redan ganska simpla men hade kunnat städa upp lite 
ändå. ”other traffic” hade jag kunnat ta bort helt. 
- Vad hade du velat se för information på trafikdisplayen?  

Inte mer än vad som redan visas. 
- Finns det någon information på befintlig display som är onödig/överflödig enligt dig?  

 Jag kan tycka att symboeln för ”other traffic” är överflödig.  
- Presentation av min design (endast visa den, utan att förklara, för att kunna ställa nästa fråga) - 
Kan du, utan att jag förklarar, förstå den nya presentationen bara genom att titta på den? 
Följdfråga: Vad gjorde att du kunde tyda den? / Vad gjorde att du inte kunde tyda    den?  

 Jag verkar se vad som är vad, ja.  
- Vad tyckte du om symbolerna för ”Other Traffic”/ ”Proximate Traffic”?  Följdfråga: Tycker du att 
information om höjd och vertikal riktning behövs för dessa? Tycker du att ”flightpath history” 
behövs för denna symbol?  

 De var bra att de är enkla. Inget onödigt, förutom flyghistoriken. Jag tror att det är bättre 
utan den. Vore dock bra att veta var ”proximate” befinner sig vertikalt. 
- Vad tyckte du om symbolen för ”Traffic Advisory”? Följdfråga: Är det bra/dåligt att symbolen 
blinkar? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol?   

Den var intressant. Den är simpel, men du verkar ändå haft en tanke bakom den.  
Följdfråga: Jag vill inte se flyghistorik för någon av symbolerna. 
- Vad tyckte du om symbolen för ”Resolution Advisory”? Följdfråga: Var det bra/dåligt att 
symbolen inte blinkar? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol?  

 Den var också bra, känns dock som att du har lagt mest eftertanke på TA symbolen, vilket 
jag förstår efter din motivering. Känns som att RA inte är lika viktigt då det inte är ofta man 
får RA, och när man väl får en sån är uppmärksamheten på PFD. 
- Tycker du att RA informationen bör visas på samma display som TA informationen? Följdfråga: 
Ifall JA, Är den bra som den är, eller tycker du att det finns rum för förbättring? Ifall NEJ, Varför?  

 Nej, det är bra som det är. 
- Vad tror du om en blinkande text som visar RA på skärmen? (T.ex. CLIMB CLIMB)  
Tror inte det behövs, man ser ju redan var man ska på PFD. 
- Vad tycker du om den nya grafiska presentationen i helhet?  
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 Jag gillar färgvalet i din design. Det skulle underlätta en del i utbildningen, men även under 
flygning då man direkt på automatik kan relatera färgen till nivån av hot. 
- Är den nya designen något som du kan tänka dig använda?  

 Ja, det skulle jag kunna faktiskt, Det var tillräckligt simpelt men ändå informationsrikt, så 
varför inte? 
- Vilka förbättringar tycker du jag kan göra på min design av systemet?  

 Som jag sa tidigare vill jag inte ha någon flyghistorik för någon av symbolerna. 
- Vilken design föredrar du, den befintliga eller den jag har presenterat? Följdfråga: Varför föredrar 
du den befintliga/nya? 

Jag tycker att din design är bra och kan tänka mig använda den, men sen kan jag ju redan 
dagens system. Men absolut är din variant användbar.   

 
INTERVJU – Pilot 5 
Ålder: 45  
Flygplanstyp: Airbus 321  
Rating (kryssa i): Transport __ Kommersiellt X_ Privat __ Student__ Instruktör__  
 
- Vad tycker du är bra/mindre bra med befintligt system?  
Det är bra, men kan ibland bli rörigt på skärmen. 
- Vad tycker du man kan förbättra på befintligt system?  

 Symbolerna för lågprioriterade hot skulle kunna simplifieras en aning. Det är redan mycket 
att hålla reda på (i andra system), så om jag som pilot får mindre att tänka på, och kan 
koncentrera mig på de högre prioriterade signalerna, hade det underlättat för mig. 
- Vad hade du velat se för information på trafikdisplayen?  

Jag är ganska nöjd med det som redan presenteras, men som sagt, lite mindre information 
för lågprioriterade flygplan. 
- Finns det någon information på befintlig display som är onödig/överflödig enligt dig?  

 Ja, höjd och om den stiger eller sjunker behöver jag inte på de lågprioriterade planen.  
- Presentation av min design (endast visa den, utan att förklara, för att kunna ställa nästa fråga) - 
Kan du, utan att jag förklarar, förstå den nya presentationen bara genom att titta på den? 
Följdfråga: Vad gjorde att du kunde tyda den? / Vad gjorde att du inte kunde tyda    den?  

 Det ser väl inte så olikt ut. Jag antar att de gröna är lågprioriterade och de andra är som i det 
befintliga?  
- Vad tyckte du om symbolerna för ”Other Traffic”/ ”Proximate Traffic”?  Följdfråga: Tycker du att 
information om höjd och vertikal riktning behövs för dessa? Tycker du att ”flightpath history” 
behövs för denna symbol?  

 Bra med mindre information på dem.  
Följdfråga: Kanske någonting på ”proximate”, bara så att man vet om man är under eller 
över den. Historiken kan vi skippa.  
- Vad tyckte du om symbolen för ”Traffic Advisory”? Följdfråga: Är det bra/dåligt att symbolen 
blinkar? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol?   

Den var intressant. Bra att du fick in pilen i symbolen men synd att höjden inte fick plats. 
Hade sett lite finare ut, men förstår om det blir för litet på det sättet. 
Följdfråga: Nej, ingen flyghistorik, det blir för mycket! 
- Vad tyckte du om symbolen för ”Resolution Advisory”? Följdfråga: Var det bra/dåligt att 
symbolen inte blinkar? Tycker du att ”flightpath history” behövs för denna symbol?  

 Samma här som på föregående. Kul att du har tänkt på var man vill ha mer uppmärksamhet 
och var man vill ha mindre.  
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- Tycker du att RA informationen bör visas på samma display som TA informationen? Följdfråga: 
Ifall JA, Är den bra som den är, eller tycker du att det finns rum för förbättring? Ifall NEJ, Varför?  

 Nej, det är bra att de visas på olika skärmar. Man vill ju ha koll på PFD vid en RA. 
- Vad tror du om en blinkande text som visar RA på skärmen? (T.ex. CLIMB CLIMB)  
Det låter inte som något jag hade haft användning för. 
- Vad tycker du om den nya grafiska presentationen i helhet?  

 Din design verkar vara genomtänkt. Vill dock inte ha någon historik på någon av symbolerna. 
I övrigt tycker jag att det var bra, hade nog passat bra vid inlärning. 
- Är den nya designen något som du kan tänka dig använda?  

 Ja, det hade jag. Men jag är ju van vid det som redan används så det känns inte som något 
behov. 
- Vilka förbättringar tycker du jag kan göra på min design av systemet?  

 Bort med flyghistoriken, annars var det bra. 
- Vilken design föredrar du, den befintliga eller den jag har presenterat? Följdfråga: Varför föredrar 
du den befintliga/nya? 

Jag har i princip redan svarat på denna frågan. 
 
 
  


