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STATION KEEPING
En utvärdering, ur Human Factors-synpunkt, av försök i flygsimulator. 

Gunnar Fahlgren

Sammanfattning. För att prova ett nytt navigeringssystem, gjordes 
försök i en flygsimulator under sommaren år 2000. Det nya sättet 
att navigera består i att piloterna själva i cockpit, på en dataskärm, 
kan se position, fart och höjd på andra flygplan inom ett visst 
område. Den informationen ska piloterna sedan kunna utnyttja för 
att säkert kunna navigera till och från en flygplats.
En fråga är hur detta ska kunna lösas rent praktiskt och hur 
informationen ska presenteras för piloterna. En annan betydelsefull 
fråga är i vilken grad detta nya sätt att navigera kan påverka 
piloternas arbetsbelastning. 
Sex piloter (tre besättningar) fick göra ett stort antal flygningar i 
en MD- 80 simulator på SAS Flight Academy. 
De svarade även på en rad frågor i ett frågeformulär.
Resultatet blev mycket positivt, då det visade sig att endast smärre 
förändringar/förbättringar behövde göras på hårdvaran och att 
piloterna såg positivt på det nya navigeringssystemet och inte 
upplevde någon oroande ökning av arbetsbelastningen.
Slutsatsen blir, att det synes värt att fortsätta försöken och slutligen 
kunna införa systemet i samtliga flygplan i framtiden.

Som yrkespilot är det för mig ytterst spännande och intressant att följa introduktionen 
av ett helt nytt – för att inte säga revolutionerande – sätt att navigera ett flygplan från 
start till landning.
Metoden, som ska utprovas, kallas Station Keeping. Till svenska kan det översättas med 
att hålla sin plats i förhållande till andra flygplan. För detta använder man sig av en 
teknik, kallad ADS-B, uppfunnen av svensken Håkan Lantz. (Lagercrantz, 2001)
ADS-B innebär en helt ny teknik, som gör det möjligt för både piloterna i cockpit och 
flygledaren på marken, att med stor precision ”se” flygplans och fordons position både i 
luften och på marken.

Det övergripande målet med min forskningsrapport är att belysa:
Hur arbetsbelastningen på cockpitbesättningen påverkas, när den beordras att genomföra 
en Station Keeping och bedöma den enskilde pilotens förändrade arbetsbelastning och 
studera övriga Human Factors relaterade förändringar. 

Historisk bakgrund
Det civila flyget började sin utveckling som transportmedel åren efter första världskriget. 
I början var det så få flygningar mellan ett mycket litet antal städer, att det enbart var ett 
navigationsproblem. Det gällde helt enkelt att hitta fram. (Wells, 1997)
Förmågan ”att hitta fram” förbättrades när posten började distribueras med flyg. Dessa 
flygningar företogs som regel under natten och även i ganska dåligt väder.
Från sjöfarten hämtade man systemet med optiska fyrar, som med jämna mellanrum 
utplacerades på transportsträckan. Dessa optiska fyrar utvecklades senare till 
radiofyrar, som piloten kunde höra i hörlurarna eller ”se” på instrumenten. (Wells, 1997)



Efter andra världskriget ökade flygtrafiken så mycket att det började krävas övervakning 
och separationsregler  (Wells, 1997). I början övervakades och leddes flygplanen av 
trafikledare från marken. Dessa hade då radioförbindelse  (Wells, 1997) med piloterna, 
som hela tiden lämnade sin position och flyghöjd till trafikledarna, som de benämndes i 
början.
Radar, som uppfanns under andra världskriget, kom så i bruk och blev då helt 
revolutionerande för flygledningen. (Wells, 1997) Flygledarna, som de nu kallas, kunde 
se planet som en ljuspunkt på radarskärmen. Radar har dock betydande begränsningar. 
Dels får flygledaren den exakta positionen på flygplanet endast t.ex. var 10:e sekund – 
beroende på hur snabbt radarantennen roterar – och dels kan radarekot – radarbilden – 
helt försvinna om flygplanet befinner sig i ”radioskugga” t.ex. med ett berg mellan 
sändaren på marken och flygplanet i luften.

Nutid
För att kunna utnyttja start- och landningsbanorna optimalt strävar man efter, att varje 
flygplan ska befinna sig på rullbanan kortast möjliga tid och att när ett plan lämnar 
banan, så ska nästa omedelbart kunna landa respektive starta. 
ROT – Runway Occupancy Time – (Luftfartsverkets BCL) är benämningen på denna 
strävan och att med hjälp av radar uppnå det optimala är en omöjlighet med tanke på 
dess långsamhet i positionspresentationen.
Piloten kan själv navigera och styra planet med information från radiofyrar , med hjälp 
av satelitnavigeringssystemet  samt slutligen med ett Instrument Landning System ILS 
(O´Hare, 1999)  där piloten på sin instrumentpanel kan följa en radiostråle, som leder till 
landningsbanan. 

Automatik
Piloten kan flyga ett flygplan helt manuellt genom att påverka rodren med dess 
roderreglage eller också kan han flyga halvautomatiskt genom att manipulera 
autopilotens ingångsvärden. 
Vid en helautomatisk flygning sköter automatiken hela flygningen, inklusive landningen, 
efter att piloten matat in sina önskemål i automatikens dator. Standardprocedurer för hur 
detta ska utföras framgår av respektive flygbolags instruktioner och läroböcker. (SAS, 
Flight Operations Manual, SAS, Aircraft Flight Manual) Automatikens uppgift är i 
princip att öka precisionen och att avlasta piloterna. (Fahlgren, 2003)
I det här sammanhanget, när det ska flygas Station Keeping, måste piloterna använda sig 
av halvautomatisk flygning och således manuellt hela tiden manipulera autopilotens 
ingångsvärden genom att vrida på de tre rattar, som påverkar respektive fart, höjd och 
kurs. Samtidigt ska de upprätthålla radiokommunikationen med flygledaren, läsa och 
manuellt utföra alla de momenten som krävs inför landningen eller efter starten.
Syftet med Station Keeping
Med detta system ska säkerheten kunna ökas och samtidigt kan flygplatsernas och 
luftledernas kapacitet höjas betydligt. Det senare inte minst viktigt, då både flygplatser 
och luftleder håller på att nå sin yttersta begränsning inom de närmaste åren. 
Med en beräknad årlig trafikökning på ca 5%, enligt IATA  ICAO prognoser, 2000, 



kommer luftlederna över Europa och Atlanten snart att vara mättade, om inte något nytt 
övervakningssystem och en ny organisation införs. En viss dämpning av flygtrafiken har 
skett efter terrordåden den 11 september 2001, (Svenska Dagbladet, 01-09-12) men 
förmodligen blir inte dämpningen av någon längre varaktighet.

Station Keeping
Det nya navigeringssystemet, ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) 
bygger på att varje ADS-B-utrustat fordon, såväl på marken som i luften, ständigt 
sänder sin position i rymden via ett satelitbaserat globalt positionssystem. (Internet, sök 
ads-b). 
Uppdateringen på mottagarskärmen (se Fig. 3 och 4) sker flera gånger per sekund och 
blir dessutom oberoende av berg och andra hinder. Dessa mottagarskärmar placeras 
sedan på marken hos flygledaren och i cockpit hos piloterna. För första gången kan på så 
sätt  piloterna på en dataskärm se både sin egen position samt andra flygplans position 
inom drygt 200 kilometers radie. 
Det ADS-B utrustade flygplanet sänder inte bara sin position utan även sin radiokod, ett 
SAS-flygplan t.ex. SK 181, sin fart, sin höjd, om det påbörjar eller avslutar en sväng 
samt om det påbörjar en stigning eller en nedgång. 
Allt detta kan sedan avläsas på mottagarskärmarna både i luften (se Fig. 4) och på 
marken.
Systemet fungerar och har utprovats sedan september 1998. Förbättringar har gjorts på 
både mjukvara och hårdvara. Så långt har man nu kommit, att det i Europa – på uppdrag 
av EU – under år 2000 och början av 2001 genomfördes fas1. genom att flygbolagen SAS 
och Lufthansa samt Luftfartsmyndigheter och flyplantillverkaren AIRBUS genomför 
praktiska prov.
Det europeiska programmet benämns NUP(www.nup.nu) 

NUP=NEAN Update Programme.     NEAN=North European ADS-B Network.
Med detta som bakgrund inser man, att här öppnar sig helt nya möjligheter att leda, 
kontrollera, övervaka och separera flygplan från start till landning.
Med den tragiska olyckan i Milano (Svenska Dagbladet, 01-10-09) som bakgrund, när 
ett SAS-plan under start i dimma, kolliderade med ett annat plan på rullbanan, ser man 
lätt stora flygsäkerhets-mässiga förbättringar med ADS-B. Med en sådan utrustning 
ombord skulle piloterna på SAS-planet, trots dimman, ha ”sett” det andra planet på sin 
dataskärm och ej påbörjat starten, trots att kaptenen på SAS-planet fått flygledarens 
klarsignal för start.

SAS´ del i det här projektet består i att  man ska undersöka om det är praktiskt möjligt 
att piloterna – med den precision som ADS-B ger – kan åläggas och utföra uppgiften att 
följa ett annat flygplan i samband med start och utflygning/stigning från en flygplats och 
även när flygplanet ska flygas in för landning. Enkelt uttryckt; i stället för att flygledaren 
dirigerar flera flygplan, så räcker det att han/hon leder ett flygplan och de efterföljande 
får till uppgift att med Station Keeping följa framförvarande flygplan på ett visst 
avstånd eller med ett bestämt antal sekunders separation. 
Avståndet, som piloterna kommer att få till uppgift att hålla till framförvarande flygplan 



kommer att variera från 5 ner till 3 nautiska mil, (NM) (En nautisk mil = 1854 meter) 
Pilotens uppgift blir att hålla, det av flygledningen angivna, avståndet med en marginal av 
+/– 0,2 NM således drygt 300 meter. Alternativt kan piloterna beordras att ligga t.ex. 70 
sekunder bakom framförvarande.
Ett konstant tidsavstånd kommer att innebära att det efterföljande flygplanet successivt 
närmar sig det framförvarande, allteftersom de båda flygplanens fart successivt minskas 
inför landningen. 
Och när framförvarande flygplan landar – farten har då sjunkit till ca 140 knop (260 
Km/t) så kommer det följande, med dessa 70 sekunders separation, att ligga de 
eftersträvade 3 NM efter.
Den här forskningsrapporten omfattar prov med Station Keeping i samband med start 
och landning i en flygsimulator med  Arlanda som virtuell flygplats.

Piloters samarbete i en cockpit.
I en flygsimulator, liksom i ett flygplan, arbetar två piloter. Man delar på 
arbetsuppgifterna, på så sätt att man växlar mellan att vara PF (Pilot Flying) och PNF 
(Pilot Not Flying). 
PF opererar roderkontrollerna direkt eller via autopiloten, Han/hon startar och landar. 
PNF sköter radiotrafiken, läser checklistor och övervakar navigering och flygning. 
Inför nästa start byter man arbetsuppgifter. 
Att samarbetet mellan de två personer fungerar perfekt är oerhört betydelsefullt 
(Hawkins,1987). Den operativa kommunikationen mellan piloterna och mellan PNF och 
flygledningen måste, av flygsäkerhetsskäl, fungera utan att missförstånd och tolkningsfel 
ska kunna uppstå. 
Detta regleras i flygbolagens Flight Operations Manual. I Flight Operations Manual 
samt i Aircraft Flight Manual fastställs alla de procedurer och arbetsformer, som ska 
användas. 
Dessa procedurer förändrades, påverkades och stördes i försöket (Wells, 1997). 
Språket är alltid engelska och de fastställda fraserna är ett slags tekniskt språk (Wells, 
1997, Jensen, 1995, Orlady & Orlady, 1999, Svensson & Edland, 1987, Prince, Bowers, 
& Salas, 1999, JAA Manual, 2002) Ergonomiskt är utrustningen i cockpit organiserad 
efter ett strikt mönster och när det gäller själva flyginstrumenten, så är deras placering 
densamma i alla flygplantyper. Den dataskärm (Dekker & Hollnagel, 1999), som 
användes i detta försök hade en provisorisk placering , som bröt detta mönster och 
påverkade piloternas arbetsbelastning i betydande utsträckning (Dekker & Hollnagel, 
1999, Wells, 1997, Karasek & Theorell, 1990). 
Den ökade arbetsbelastningen påverkade stressen, som i sin tur kan förmodas inverka på 
piloternas prestationsförmåga (Hebb, 1955, Sandén, 1990, Karasek and Theorell, 1990) 
Det här försöket, med sina nya arbetsmetoder, kan liknas vid en träningsflygning i 
simulator och vid all träning ligger piloterna på en betydligt högre stressnivå än under en 
vanlig rutinmässig flygning (Fahlgren, 2003).
Stressnivån brukar åskådliggöras som en kurva visande graden av stress i förhållande till 
å ena sidan krav, arbetsbelastning och å andra sidan individens prestation (Fig. 1.) 
Arbetsbelastning brukar åskådliggöras med en kurva, som visar prestation över tid (Fig. 



2.)  (Stokes & Kite, 1994, Fahlgren, 1995) När det gäller en precisionshantering, som att 
följa en radarinformation, visar forskning att förmågan att noggrant följa instruktionerna 
påverkades av fem olika stressvariabler. (Stokes & Kite, 1994) 1. Störningar. 2. Samtida 
andra uppgifter. 3. Hur länge uppgiften skulle utföras. 4. Arbetsbelastningens 
storleksgrad. 5. Hur hög snabbhet som krävdes.

Fig. 1.

Diagrammet visar att när stressen/belastningen ökar, så höjs
prestationen till en viss gräns och börjar därefter att falla brant.



Fig. 2.

Diagrammet visar hur prestationen initialt minskar vid en plötsligt ökad arbetsbelastning 
och snabbt anpassar sig till kraven men inte hur länge som helst.

Syftet med studien.
Syftet är att värdera hur piloter samarbetar inför den nya uppgiften att flyga Station 
Keeping samt hur de påverkas av den ökade arbetsbelastningen med andra ord stressens 
inverkan.

För att undersöka detta sökte jag svar på följande frågor

Hur kommer piloterna att uppleva mottagarskärmen i cockpit? (se Fig. 3 och 4)
Hur påverkas arbetsbelastningen i cockpit?  
Hur påverkas piloternas prestation?  
Hur fungerar kommunikationen? 
Hur upplevs och fungerar de olika procedurerna? 
Hur påverkas passagerarkomforten?

Metod.

Instrument.
Observation i flygsimulatorn. Observationer under briefing och debriefing.
Standardiserade intervjuer. Frågeformulär.

Apparatur och materiel
För att genomföra försöket krävs givetvis en flygsimulator. Att ta ut ett flygplan ur 
produktionen och flyga det skulle bli alltför kostsamt.
En fördel med en flygsimulator är, att man när som helst kan ”frysa” simulatorn, 



diskutera problem och procedurer och sedan släppa lös elektroniken igen och fortsätta 
från exakt den situation man befann sig i när man ”frös” simulatorn.
En av SAS Flight Academy´s MD-80 simulatorer valdes för provflygningarna.
Hos företaget Carmenta i Göteborg beställdes en dator där, i det här fallet, flygplan kan 
simuleras på en mottagarskärm (Fig. 3 och 4) liknande de, som senare är tänkta att 
placeras i flygplanet.

   Datautrustning
Hardware: Software:
Hectronic AB Carmenta AB
Box 3002, S-750 03 Uppsala Box 311 21, S-400 32 Göteborg
018-12 77 98 031-775 57 00

 
Fig.3.

Bilden visar skärmens (MMI5000) placering ovanför 
instrumentpanelen i flygsimulatorn. Detta var en provisorisk 
placering just vid detta försök och gjorde det mycket besvärligt för 
de båda piloterna att manövrera och studera, vilket förklarar vissa 
av de negativa synpunkterna, som framfördes. Vid senare praktiskt 
bruk kommer varje pilot att ha informationen framför sig på 
instrumentpanelen.



Fig. 4.
På skärmen markeras det ledande flygplanet (Target) och det 
följande flygplanet (Trailer) som  små  trianglar. Symbolen för 
Target är något mindre än symbolen för Trailer. Vid symbolen för 
”Target” (218)  anges det flygplanets fart över marken i knop. Man 
kan avläsa dess höjd i förhållande till det efterföljande planets 
höjd. 00=samma höjd. SK 181 är  stationssignalen för Target. 
Sträcket framför Trailer  visar dess väg och dess kurs kan avläsas 
längst upp (198 grader) Det gröna sträcket visar hur Target har 
flugit. På en vertikal skala i högerkanten av skärmen indikeras 
avståndet mellan flygplanen antingen i  nautiska mil eller i 
sekunder. I det här fallet pekar pilen på 7 NM. 
Vidare visas, med en pil (-13) att Trailer flyger långsammare än 
Target och Trailer halkar efter. 
Längst upp till höger på skärmen avläses Trailer´s egen fart över 
marken. (297) 
Sin egen fart i luften avläser piloten som vanligt på fartmätaren på 
instrumentpanelen. Det horisontella sträcket, till höger om siffran 
218, visar att Target flyger rakt fram. Ett lutande sträck visar om 
planet svänger (lutar) vänster eller höger.



Mätmetoder.
Denna laboratorieundersökning utfördes som en öppen observation, där piloterna var väl 
medvetna om  att de var iakttagna (Halvorsen,1992). Risken att de observerade skulle 
bete sig annorlunda än om det varit en dold undersökning finns, men med hänsyn till att 
piloterna är vana vid att varje halvår observeras i en flygsimulator, bortsåg vi från den 
risken.
För att kunna bilda sig en uppfattning om det observerade är det nödvändigt att 
ha kunskaper om mycket mer än vad själva observationen berättar (Halvorsen, 
1992) Som tidigare flygkapten på MD-80 och flyginstruktör i flygsimulatorn, har 
jag de ’nödvändiga’ kunskaperna. 

Observationer under briefing och debriefing.
Briefingen var en ren information där projektledaren gav detaljerade 
informationer om övningen och där försökspersonerna hade möjlighet att ställa 
frågor.
Debriefingen genomfördes som ett gruppsamtal (Halvorsen,1992) där alla 
deltagarna i försöket kunde deltaga och säga emot varandra och gemensamt rekonstruera 
händelseförloppet. 

Standardiserade intervjuer.
Samtliga 6 respondenter fick samma frågor  (Bilaga 2) att besvara i den intervju, 
jag hade efter flygningen.

Frågeformulär.
Frågeformuläret till försökspersonerna bestod av 24 frågor. (Bilaga 1)
Det bestod av dels öppna frågor med plats att inskriva svar och dels fasta frågor med 
olika svarsalternativ också de med plats förr personliga noteringar. (Wiggins & Stevens, 
1999, Halvorsen,1992). Frågeformuläret delades ut i samband med debriefingen och 
återsändes 100 procentigt inom några dagar.
Frågeformuläret till simulatorinstruktören var även de en postenkät  (Halvorsen,1992) 
(Bilaga 3) som återlämnades  100 procentigt besvarade inom 2 dagar.

Försökspersoner.
Försöken är mycket kostsamma genom bruket av en avancerad flygsimulator samt 
teknisk och flygande personal. 
Därför fanns det inte tilldelat ekonomiskt utrymme för mer än tre simulatorkörningar.
Ledningsgruppen (se nedan) beslöt, att det skulle sökas frivilliga bland piloterna i SAS 
och därmed få positivt inställda försökspersoner till försöket. (Wiggins & Stevens, 1999) 
Av den anledningen sändes en förfrågan ut till samtliga i SAS Stockholmsbaserade MD-
80 piloter, om någon var intresserad av att deltaga i experimentet i flygsimulatorn. 
(”Testpilot Wanted” Bilaga 4)
De tre kaptenerna och tre styrmännen, som sedan valdes, var samtliga väl influgna på 
flygplanet MD-80 och fullgör sin pilottjänst i SAS. Dessa sex piloter var alla män med 



en genomsnittlig flygerfarenhet av 19,6 år. Den genomsnittliga flygerfarenheten på MD-
80 var 4,5 år. En av försökspersonerna hade dessutom sju års erfarenhet som flygledare.
Att slumpmässigt plocka ut de erforderliga  piloterna skulle kunna ge helt missledande 
resultat. Med slumpvis utvalda skulle man med stor sannolikhet träffa piloter, som inte 
vill ställa upp på extra arbete utan arvode, som kanske var ute på flygningar eller hade 
semester.
Till dessa sex piloter sändes en skriftlig information om hur Station Keeping var tänkt 
att fungera och före simulatorpasset genomfördes en två timmars genomgång av målet 
med experimentet samt detaljerad instruktion om hur det skulle genomföras.
Efter flygpasset i simulatorn genomfördes en en och en halv timmes debriefing och 
deltagarna fick ett frankerat kuvert innehållande frågeformuläret (Bilaga 1).
Samtliga svar återkom inom fyra dagar efter flygpasset i simulatorn.
Vi gav även simulatorinstruktören ett frågeformulär, där han kunde ge sina observationer 
sett ur en CRM (Crew Resource Management) synpunkt. (Bilaga 3)
Det gjordes observationer  (Wiggins & Stevens, 1999) vid briefing, debriefing och under 
flygningen samt intervjuer  i samband med debriefing och via telefon.

Ledningsgruppen bestod av:
En projektledare, SAS
En flyginstruktör, SAS
En observatör och utredare, Högskolan Vänersborg.
En dataexpert, Tekniska Högskolan. 

Tillvägagångssätt.
Försöket genomfördes som ett praktiskt försök  (Wiggins & Stevens, 1999) i en 
flygsimulator.
Deltagarnas intryck och upplevelser utvärderades med hjälp av frågeformulär (Bilaga 1)
samt intervjuer efter flygningen  (Wiggins & Stevens, 1999). (Bilaga 2)
Deras beteende registrerades med hjälp av observationer.  (Wiggins & Stevens, 1999)

Den 29 juni, 2000 samlades ledningsgruppen för en förberedande körning – en 
pilotstudie – i simulatorn. Vid den flygningen var jag själv deltagarobservatör och som 
gammal erfaren MD-80 pilot, fick jag själv uppleva hur perceptionen  (Hawkins,1987, 
Fahlgren, 1995) och arbetsrutinerna upplevdes.
Denna förberedande flygningen hade två syften:
1.  Att testa funktionen på de tekniska delarna i projektet.
2. Att spela in olika scenarier, som sedan skulle användas när försökspersonerna 
genomför olika former av Station Keeping.

Dessa inspelade flygningar (Targets) sändes sedan, vid försöken, till mottagarskärmen i 
flygsimulatorns cockpit, där  piloterna (försökspersonerna) fick till uppgift att följa det 
då inspelade syntetiska flygplanets väg.
Den 3 juli möttes vi åter för att utvärdera simulatorkörningen, som gjordes den 29 juni 
samt för att förbereda de kommande försöken vad beträffar briefing till 



försökspersonerna före flygningen, hur flygningen skulle läggas upp och genomföras och 
slutligen debriefingen efter flygningen.
Under juli och augusti genomfördes sedan de tre simulatorflygningarna, som skulle ligga 
till grund för den kommande utvärderingen.

Resultat.
Resultatet av dessa observationer, intervjuer och skriftliga svar gav en tämligen klar bild 
av hur piloterna upplevde dels installationen i cockpit och dels hur det upplevdes att 
genomföra dessa flygningar.

Hur upplevde piloterna mottagarskärmen i cockpit?
Redan efter de första flygningarna i simulatorn framkom det konstruktiv kritik mot 
installationen och inför nästa flygning, då med ny besättning, hade en förändring gjorts, 
som bättre och mer pedagogiskt presenterade den information, som piloterna skulle ha 
för att kunna genomföra uppdraget.
Resultatet, efter den modifieringen, blev betydligt bättre, men fortfarande framställdes 
önskemål om ytterligare förbättringar, som enkelt skulle kunna göras inför kommande 
försök.
När det gällde piloternas förståelse av  den information, som gavs på skärmen, var 
uppfattningen den, att det var varken svårt eller lätt, men att det skulle bli enklare med 
de påpekade förbättringar, som skulle behöva göras inför framtiden. Några önskemål 
framfördes om ytterligare information på dataskärmen. Skärmen krävde mycken 
uppmärksamhet och ansågs ta mer än önskvärd uppmärksamhet från själva flygandet.

Kommunikationen.
Kommunikationen mellan de två piloterna ansågs fungera utan problem. Likaså ansågs 
det att kommunikationen mellan piloterna och markkontrollen fungerade mycket bra.

Arbetsbelastning och prestation.
Beslutsfattandet skedde, ansåg det, under en känsla av tidspress och likaså på ibland 
otillräckliga och osäkra grunder. Detta medförde givetvis en upplevelse av en förhöjd 
stressnivå jämfört med ordinär navigering och flygning. Men en majoritet ansåg att den 
nu mycket bättre informationen om annan flygtrafik kompenserade för den känslan.

Procedurer.
Att följa ett framförvarande flygplan efter start ansågs mycket enkelt. Inte riktigt lika 
enkelt var det att följa det andra planet under inflygning före landning. Samtliga ansåg att 
en tidsseparation till framförvarande var betydligt mindre arbetskrävande än att försöka 
hålla ett visst avstånd, som gradvis, på order av flygledaren, skulle minskas. Samtliga 
ansåg också, att uppgiften att flyga Station Keeping i framtiden skulle fördelas lika 
mellan befälhavaren och 1:e styrman. 
Passagerarkomforten.
Ingen ansåg att passagerarkomforten skulle försämras när väl piloterna hade fått en viss 
träningsperiod inför kommande Station Keeping flygningar.



Övriga resultat.
Det pedagogiska upplägget, informationen och genomförandet av studien, bedömde 
samtliga hade fungerat mycket bra.
Fem av sex piloter ansåg, att vår redan nu höga säkerhetsnivå, ytterligare skulle kunna 
ökas med Station Keeping satt i system.
Efter dessa försök står det helt klart, att man måste betrakta försöket som en del av ett 
utvecklingsarbete. Studien visar att det finns stora fördelar med Station Keeping.
Klart framkommer den stora fördelen för piloterna att få denna överblick av andra 
flygplan i närområdet, en överblick som annars enbart flygledaren har.
Ett mycket betydelsefullt resultat är, att man i fortsatta försök med Station Keeping helt 
kan utesluta distanshållningen och enbart arbeta vidare med att hålla tidsseparationen.
Det allmänna intrycket var, att både piloterna, flyginstruktören och observatörerna 
överraskades av hur snabbt piloterna, utan förövning, lärde sig att hantera den 
provisoriska utrustningen. Det bådar gott inför fortsatta försök med Station Keeping. 

Sammanfattande resultat.
Simulatorkörningarna gav ett, för samtliga inblandade, positivt resultat. Piloterna lärde 
sig snabbt det nya sättet att navigera. Arbetsbelastningen ökade märkbart, men när 
mottagarskärmen, som nu placerats mellan de båda piloterna, i framtiden blir två och 
placeras framför varje pilot kommer arbetsbelastningen förmodligen att återgå till det 
normala. Det upplevdes positivt att kunna se andra flygplans position och det gav 
intrycket att flygsäkerheten  ytterligare kommer att förbättras med Station Keeping.

Diskussion.
Inför en utvärdering av resultatet av det här försöket, måste man ta hänsyn till dets 
begränsade omfattning. Deltagarna i försöket var få, endast sex piloter och deras 
deltagande baserade sig på att de själva anmält sitt intresse av att deltaga. Tillsammans 
påverkar dessa faktorer givetvis validiteten av studien. Inga generaliseringar kan göras 
efter en sådan begränsad studie, utan det får ses som ett experiment för att belysa 
eventuella problem och fördelar med Station Keeping.
Vidare gjordes det en modifiering av MMI 5000 skärmen redan efter den första 
flygningen. Den modifieringen  gjordes på grund av de två första piloternas kritik men 
också deras positiva förslag. Modifieringen förbättrade påtagligt utrustningen i cockpit 
och således kan man värdera vissa negativa utslag, under den första flygningen, med 
försiktighet.
Man måste även vara medveten om att detta var det allra första försöket, som någonsin 
gjorts med Station Keeping i en flygsimulator under operativa förhållanden.
Erfarenheterna  från dessa tre flygningar får därför inte betraktas som slutgiltiga fakta om 
navigeringssystemets inverkan på den Mänskliga Faktorn.(Människans förmåga och 
Begränsningar) Däremot inser man att de problem, som visade sig, med ganska enkla 
förbättringar kan minskas eller helt elimineras.



Mottagarskärmens funktion och tydlighet.
Man kan diskutera om inte mottagarskärmen måste förbättras, för att underlätta 
piloternas arbete, beslutsfattande och perception.
De förbättringar man kan anse behövas är följande: 

En förbättring och eventuell ökning av informationen på skärmen.
Att mottagarskärmar placeras på instrumentbrädan framför varje pilot.
Ökad utbildning och träning. 

Arbetsbelastning i cockpit och arbetsprestation.
Hur påverkas arbetsbelastningen i cockpit?  Hur påverkas piloternas prestation?
Den ökade arbetsbelastningen, som rapporterades av flera av deltagarna, är en viktig och 
värdefull information. En välkänd  relation mellan arousal och performance i form av en 
inverterad U-kurva (Hebb, 1955) fastställer att en effektiv perception och en god 
informationsbehandling kräver en relativt hög men också varierande yttre stimulering. 
(Sandén, 1990). 
Vidare är det väl fastställt att svåra uppgifter har en lägre optimal arousal-nivå än vad 
enklare uppgifter har (Sandén, 1990). Ökningen av en arbetsbelastning har ett starkt 
samband med tidspress (Karasek and Theorell, 1990). Tre av de sex deltagarna i försöket 
angav, att de kände sig tvingade att fatta beslut under tidsbrist. Beslutsfattande under 
tidsbrist måste uppstå då och då under operativa förhållanden och kanske ska man 
undvika att dra förhastade slutsatser om förekomsten av tidspress unders dessa försök 
jämfört med ordinarie cockpitarbete. Man bör dock vara medveten om att tidspress kan 
ha en  negativ inverkan på  beslutsprocessens kvalité (Prince, Bowers, and Salas, 1999, 
Svensson and Edland, 1987).
Man måste vara medveten om den potentiella risk det kan innebära, att lägga in 
ytterligare precisionskrävande uppgifter i piloternas redan nu komplicerad och krävande 
arbetsmiljö.
Man kan dock förvänta sig, att en mer utvecklad och förbättrad version av utrustningen i 
cockpit, kombinerat med specifik utbildning och träning i att hantera utrustningen, 
avsevärt bör reducera den upplevda ökningen av arbetsbelastningen under dessa försök.
Tar man därtill i betraktande, att en majoritet av piloterna upplevde att Station Keeping 
skulle innebära en höjning av flygsäkerheten, så är en rimlig slutsats, att den förbättrade 
överskådligheten av vad som händer runt det egna flygplanet kan kompensera ökningen 
av arbetsbelastningen.

Ur en arbetspsykologisk synvinkel, så kan den ökade arbetsbelastningen genom Station 
Keeping i kombination med känslan av ökad kontroll i arbetssituationen, i termer av den 
så kallade Demand-Control Model (Karasek & Theorell, 1990), bidraga till en aktiv 
positiv komponent i cockpitarbetet.
Sedan är frågan den, om en ytterligare ökning av komponenter i cockpitarbetet, som 
redan nu kräver en hög grad av kontroll, kan ge den effekten.  (Karasek and Theorell, 
1990; Kristensen 1995; Kasl, 1996). 
Den här studien gav en mycket viktig information, som kräver att uppmärksammas och 
det är problemen med kvalité och föståelighet vad gäller cockpitpresentationen av 



informationen.
Trots att viss förbättring gjordes redan efter första flygningen, så framgick det även 
efteråt vissa brister i detta avseende. Försöket gav mycket värdefull information om 
vilka förbättringar som krävs. Jag är övertygad om att sådana förbättringar kan göras till 
kommande försök.
Att använda sig av tid i sekunder som separationsnorm under Station Keeping var så 
enhälligt ansett som det bästa, att vidare försök med distanshållning kan slopas.

Kommunikationen ombord.
Ingenting tyder på att kommunikationen mellan piloterna eller mellan piloten och 
flygledaren skulle innebära några ökade problem, men att en standard för 
kommunikationen (Orlady & Orlady, 1999) under dessa nya arbetsförhållanden måste 
utarbetas.

Procedurer.
Standard procedurer (Flight Operations Manual)  måste utarbetas till kommande
flygförsök.
Att flyga Station Keeping kan liknas med en manuell eller halvautomatisk inflygning 
(Orlady & Orlady,1999), där den pilot, som flyger planet (PF), är helt koncentrerad på 
att flyga planet enligt instrumentangivelserna och den andre piloten (PNF) tar hand om 
radiotrafiken, läser checklistorna, övervakar den flygande piloten och utför dennes 
kommandon.

Passagerarkomforten.
Passagerarkomforten är en mycket viktig del av den service ett flygbolag ska ge sina 
passagerare. Möjligen kunde man tänka sig att kravet på att hålla en mycket noggrann 
tidsdifferens till Target skulle, för passagerarna, innebära en störande variation av 
motorljudet
Enligt deltagarna i försöket förefaller det som om passagerarkomforten inte skulle 
påverkas negativt genom Station Keeping när väl piloterna fått erforderlig träning och 
under förutsättning att man använder sig av tidsavstånd till framförvarande mål och 
absolut inte distansavstånd.
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Bilaga 1

Frågeformuläret med  piloternas svar.
1.  Now you have tested a new method of navigation when approaching 
      or departing Arlanda airport. 
      You have also trailed another aircraft, which is turning and changing 

altitude.
Was the equipment in cockpit easy or difficult to use/handle? 

Easy   1   2   3   4   5   Difficult

På frågan om hur försökspersonernas upplevelse av hur det var att använda detta nya 
hjälpmedel, blev svaren 2. 2. 3. 3. 4. 4. (m=3,0; sd=0,89)
De muntliga svaren indikerade, att ovanan med den nya utrustningen förmodligen är 
orsaken till några av de rapporterade problemen.
Det framkom även klart en åsikt om att den här provversionen av den nya 
navigeringsutrustninen måste förbättras innan den kommer i operativt bruk.
Några av piloternas kommentarer:
-Difficult to say. We only used the display information. 
 This test equipment is not to be used for operational flying.
-Needs further development.
-Hopefully more usable when the system is integrated in pilot’s instrument
-Information must be on Nav Display and be larger compared to this test display.
-As being the first trial the equipment was good. 
  Improvements and simplifications are possible.
-The work became easy as we continuously got support from the instructors. 
 Location of the display, during this test, made the use of it a bit difficult.

2.   Was it easy or difficult to understand the information given on the display ? 

Easy   1   2   3   4   5   Difficult
Fyra försökspersoner markerade 2 och de två andra 3 respektive 4. (m=2,5; sd=0,84)

3.   Did the display give you insufficient or sufficient information? 

Insufficient   1   2   3   4   5  Sufficient
Alternativet 2  3  respektive 4 markerades av vardera två försökspersoner. 
(m=3; sd=0,89)
Piloterna ansåg att  utrustningen måste förbättras, för att kunna användas under normala 
operationer.
Några av piloternas kommentarer:
-The dotted Target Trail is hard to see and difficult to follow.  
 Poor information about Target turning speed
-Some information should be removed and other information to be presented.



-I need Target Heading and not only Vector. 
-Relative speed vector is misleading when flying Time Trailing.
-Sufficient but much spread on screen.
- I would like to have the Relative Speed Vector (The arrow) to indicate a ”trend-info” 
   telling me what distance/time-separation will I have in 30/60 seconds with this speed I 
  have at the moment. The information during turn must be improved if merging target 
  from opposite direction or from side.

4.   You had to divert your attention between Station Keeping 
      and ordinary pilot duties. How did this function?

Av svaren framgår att piloterna upplevde, att utrustningen krävde mycket stor 
uppmärksamhet och stundtals i så hög grad att arbetsbelastningen kändes pressande.
Observationer i simulatorn indikerar, att piloterna, inför det nya, nog gav onödigt stor 
uppmärksamhet på dataskärmen. 
En av piloterna anger också att redan efter några försök, så kunde koncentrationen på 
skärmen minskas.

Några av piloternas kommentarer:
-The display took 90% of my attention.
-Maximum capacity was diverted to screen during first flights, but as learning improved 
less attention was needed to the screen.
-Station Keeping requires an increased workload. Flying Pilot needs to keep a higher 
focus on instrument. 
-This flight had the charm of novelty. With some training and the screen integrated on 
Nav Display it would be easy and not steal too much attention.
-A tendency for target fascination. Will be better when presented on HSI.
-Good. The importance of orders, asking for nav aids and FMS work will, as pilot flying 
(PF), require a greater workload.

5.   Did you at any occasion experience an incompatibility between 
      the display and ATC communication?     

Ingen av piloterna upplevde någon som helst motsättning mellan markkontrollen och 
bilden på skärmen. “It was an easy communication with ATC like a normal clearance for 
approach” var det enda påpekandet i det här sammanhanget.

6.   How did communication function between the two pilots 
onboard the Trailer? 

Without problems   1   2   3   4   5   With rather great problems

Två piloter angav 1, tre markerade 2 och en siffran 3. (m=1,83; sd=0,75)



Några av piloternas kommentarer:
-A reasonable sound level in cockpit is necessary. 
How does it work with intercom via head set?
-A very good, positive and well trained communication (CRM) is needed. 
This is more important during Station Keeping than for ordinary flying. 
-A bit unfamiliar as it was the very first time this technology was used.
-We had no specific call outs and had to improvise.

7.   Was communication, at any occasion, difficult to understand or
       caused misunderstandings?     Yes     No

Endast en pilot markerade Yes, men som framgår av anmärkningen, så var problemen av 
mindre omfattning.

-A standard communication is needed. But the misunderstandings were easily handled.
-Yes as we had no specific standard call outs.

8.    How did communication function between cockpit and ATC?
Very bad   1   2   3   4   5   Very good

Tre svarade 5 och tre svarade 4 (m=4,5)

Några av piloternas kommentarer:
-Very easy like Cleared for approach.
-As usual
-Clearances easy to understand
-With a more developed system communication will probably be reduced a lot.
-At some occasion doubtfulness occurred as we, so far, are missing an 
established  phraseology.

9.   Were you forced to make decisions under time pressure? 

Almost never   1   2   3   4   5   Rather often

Två av piloterna markerade 2, en markerade 3, två markerade 4 och en markerade 5.
(m=3,33;sd=1,21)
Den enda anmärkningen indikerar, att problemet kan vara av övergående natur.
-As we got used to the equipment, we relaxed and found more time for decision making.

10.   Were you forced to make decisions with insufficient data?     Yes     No 

11    Were you forced to make decisions with vague/confusing information?    
Yes     No



Två av de sex piloterna rapporterade att de kände sig pressade att fatta beslut baserade 
på otillräckliga data. Fyra av sex piloter ansåg att de tvingades till beslut baserade på 
osäkra eller förvirrande information. Försökspersonerna ansåg även, att kvalitén på 
informationen säkert lätt kunde förbättras till en framtida flygning och att de upplevde 
en gradvis förbättring i förståelsen av den nya utrustningen under försökets förlopp.

Några av piloternas kommentarer:
-Difficult to determine when Target commenced a turn or changed speed. 
This should be marked on Target Trail.
-The presentation on the screen is now a bit too ruff to give a good overview
-Readability was not good as information sometimes obscured each other.
-Wrong decision was made due to misleading information on screen. 
-Once again, information during great course changes must be improved.

12.    Have you experienced that Station Keeping caused disturbances which
         hampers decision making and/or increases stress?     Yes     No

Tre av sex piloter ansåg att Station Keeping förorsakade störningar, som försvårade 
beslutsfattande och skapade stress. Fyra bedömde att den nya utrustningen ökade 
arbetsbelastningen. Lika många ansåg, att ökningen av information och den förbättrade 
översikten mer än kompenserade för den ökade arbetsbelastningen.

Några av piloternas kommentarer:
-Like flying a localizer approach and still have all other pilot duties.
-More workload on pilot to maintain separation within specific tolerances, which in
congested airspace, would increase stress.
-Workload is increased but I do not feel more stressed.
-A new task has to be performed, but on the other hand we are spared questions about 
ATC intentions, radio communication is reduced and we get better situation awareness.
-Increased workload due to rudimentary interface but better overview of the situation in 
airspace.
- On the contrary, information is so much better that decision-making is facilitated. 

13.    Is your impression that Station Keeping will make navigation easier?  
Yes     No

Här svarade hälften Yes och hälften No.
Fem framhöll emellertid den stora fördelen av den förbättrade översikten.
En av kommentarerna
-There was a better overview and easier to foresee what would happen.

14     Mark you opinion how Flight Safety will be influenced by Station 
Keeping.
1.  Great improvement     2.  Some improvement    3.   No change



4.  Some deterioration       5.  Great deterioration  

Fem av de sex ansåg att flygsäkerheten ökade. En att den skulle minska.
(m=1,67; sd=1,21). 
Den, som förutsåg en minskning ansåg att det skulle bli följden den ökade 
arbetsbelastningen.

Några av piloternas kommentarer:
-Situation Awareness and visual look out will be reduced due to increased workload. 
-Crew will need good training on system in order to assure incorporation with other 
systems.
-Yes provided the information is incorporated on Nav Display and the symbols are 
clarified in order to keep workload on a reasonable level.
-Instead of one person supervising airspace, there will be many.
-I regard flight safety being very high today, but this system gives possibilities for 
reduced separation with the same high safety.

15.    What do you consider to be the most positive with Station Keeping? 

16.    What do you consider to be the most negative with Station Keeping? 

Mycket bättre översikt och kontroll över trafiksituationen. En av piloterna ansåg att 
detta system skulle minska förseningarna i samband med start och landning.
Ökad arbetsbelastning och risk för förvirrande information framhölls som det negativa 
intrycket.

Några av piloternas kommentarer:
The most positive with Station Keeping?
-An interesting technique, which might be further developed.
-To be able to see other aircraft around.
-The fine overview which gave a good control of other traffic.
-To have a full control of the situation.
-Better overview of traffic situation and possibilities for reduced delays during approach
 and departure.
-The precision and traffic awareness. A cockpit crew is supervising separation to one 
aircraft ahead instead of one flight controller supervising separation between many 
aircraft. 
 The most negative with Station Keeping?
-Takes too much energy from normal cockpit work.
-Could be confusing when changing from one trailing scenario to another.
-To keep ones hand up on, or close to, glare shield for e long time. 
There is a risk to cover or change the settings e.g. during gusty weather. 
I also got tiered in the arm during the test.
-Increased workload but with more developed procedures and methods workload will be 



reduced to the level we have today.
-Missing information during great course changes.

17.   Grade the different scenarios with    
1. Very easy  2.  Rather easy   3.  With some difficulty   4. Very difficult   5.  I failed

..... Station Keeping on route or initial approach.

..... Station Keeping long final approach.

..... Station Keeping during climb out.

..... Merging to trail another trailing   aircraft    

Som framgår av tabellen ansågs Station Keeping på sträckflygning och lång inflygning 
vara det som skapade svårigheter.
Tabell 1.  Hur pilotetna upplevde svårighetsgraden av de fyra olika procedurerna, som 
användes. under simulatorprovet (n=6)
________________________________________________________________

                                            Mycket     Ganska    Vissa            Stora         Misslyckades
                                              enkelt       enkelt      svårigheter   svårigheter     helt      

                   (1)          (2)              (3)               (4)                (5)        
____________________________________________________________________
-Station Keeping on route       1            3                2                   -                  -                     
Medelvärde 2,2
or initial approach
-Station Keeping long final      1            2                3                   -                  -                     
approach
Medelvärde 2,3
-Station Keeping during           5            -                 1                  -                  -                   
climb out
Medelvärde  1,3 
 -Merging to trail another  2            1                -                   1                 -         
trailing aircraft  (n=4)
Medelvärde  2,0
18.    How do you grade the difficulty regarding 

Distant Keeping compared to Time Keeping?

Distant Keeping   Easy   1   2   3   4   5   Very Difficult.
Time Keeping      Easy   1   2   3   4   5   Very Difficult    

Det framgick helt klart att det var enklast att flyga de angivna sekunderna (m=2,17 
sd=1,17) efter målet och betydligt svårare att hålle ett visst angivet avstån (m=3,17 
sd=1,17).



 Några av piloternas kommentarer:
-Time Keeping gave me better information. Surprising as we are used to distance.
-Time Keeping appeared to be easiest as we got a quicker update.
-I prefer to fly ”Time” 
-Distant Keeping was not flown so much in this test.
-If we could get some information about within what time we will reach the assigned 
distance or time separation, I regard Station Keeping being rather easy to perform.

Övriga frågor

19+20.    Should Captain and First Officer change and perform Station 
Keeping alternatively like during ordinary take offs and landings?     
Yes     No

Alla sex piloterna ansåg att Station Keeping skulle delas lika mellan kapten och styrman 
. 

21. Was briefing OK?

22. How did you experience the Debriefing?

23. How did you experience the invitation ”Voluntary Test Pilots Wanted”?    
Samtliga bedömde både genomgången före och efter flygningen  som bra eller mycket bra.
Some of the remarks ”It also was very good that we received information as home 
studies”, ”A very constructive debriefing”. ”Very good. Our opinions were received 
with great interest. Meaningful.”
Trots att piloterna deltog i försöket utan kompensation var samtliga positiva till 
upplägget.
”Good to find pilots who really are interested to spend a day without compensation”. 
”Perfect, good to give all pilots the opportunity to bid”. ”I really wanted to take part in 
the test”.

24. What is your opinion about Passenger Comfort when flying Station 
Keeping?   

I en öppen fråga bad vi om deras syn på passagerarkomfort i samband med Station 
Keeping.
Svaret blev, att med ökad träning och förbättrade rutiner, borde det inte vara något 
problem.

Några av piloternas kommentarer:
-With training in handling, passenger comfort should not be degraded. We can always 
learn to handle new items smoothly.



-As we learn to fly Station Keeping the problem will be reduced.
-Time Keeping must be used. Then it is much more pleasant to work. 
-A lot of power changes, which probably can be eliminated in a more developed system.
-It is proportionally to the required accuracy in Station Keeping. 
The greater the accepted margins the greater Passenger Comfort.

Frågeformuläret avslutatades som följer.

Satt du i vänster pilotstol?.......... Satt du i höger pilotstol?..........
År som pilot?......... År på flygplantypen?..........
På vilket telefonnummer kan jag nå dig?............................................
Tack för din medverkan och var snäll och posta din utvärdering så snart som möjligt.  
Du får gärna ringa mig om du har synpunkter eller frågor. 08 592 51565

Hälsningar Gunnar Fahlgren
Bilaga 2

Underlag för intervjuer.

Grade how much you used the following information?

The separation dist/time tape 
at the right margin of the picture Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

The separation dist/time arc symbol  Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

The separation trackline (green line) Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

The separation distance (green digits) Seldom 1  2  3  4  5  A lot.
_________________________________________________________

Relative speed vector Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

Relative speed digits Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

Target´s ground speed Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

Your own ground speed Seldom 1  2  3  4  5  A lot.
_________________________________________________________



Target´s trail dots Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

Target´s trajectory line Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

Your own trajectory line Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

Target´s vertical speed indication Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

Target´s relative altitude Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

Target´s banking Seldom 1  2  3  4  5  A lot.

Grade how difficult it was to maintain the following parameters in different modes.

NAV TRAIL
Maintain assigned distance Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

Maintain assigned time Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

Maintain assigned route Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

TARGET TRAIL
Maintain assigned distance Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

Maintain assigned time Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

Maintain assigned trail Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

TARGET SECTOR
Maintain assigned distance Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

Maintain assigned time Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

Maintain assigned sector Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

TARGET TRAIL OFFSET
Maintain assigned distance Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

Maintain assigned time Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.

Maintain assigned trail Easy  1  2  3  4  5   Very difficult.



Bilaga  3

Questions to the simulator flight instructor and his answers.

1.   How did you experience cooperation between Captain and First Officer?
Answer:  Different crews acted differently. Some had very little cooperation and there 
was a lack in the CRM - LOOP. This caused a One Man Show and a lack in Situation 
Awareness.
Another crew functioned better with very good inputs from Pilot Not Flying.

2.   Did you notice any misunderstandings/conflicts between pilots?
Answer:  Yes now and then, especially in the beginning when all was new for them. But 
I do not believe that they noticed it themselves.

3.   How do you think distribution of work between pilots can be optimized?
Answer:  Pilot Not Flying must have a holistic view of the situation and give info to 
Pilot Flying: Info about deviations from assigned Time/Distant, info about distance to 
runway, own altitude, target speed and so on. He must be aware about which mode Pilot 
Flying is using on auto pilot and there must be a standard procedure for call outs.

4.   Which type of Station Keeping could they perform  most easily?
Answer:  All three flights indicated clearly that Time Keeping caused less problems and 
was easiest.

5.   Which type of Station Keeping appeared to be most difficult?
Answer:  All three flights indicated  clearly that Distant Keeping in combination with an 
Assigned Sector caused most problems.

6.   How do you think Passenger Comfort might be influenced by Station 
Keeping.
Answer:  Station Keeping requires power changes which influence both Passenger 
Comfort, Noise and Fuel economy. This will improve by training, but never be better 
than it is now. 
Time Keeping will give best comfort for passengers.

7.   Other remark.

Answer:  Station Keeping should be able to use after some training. The most usable 
mode is probably Time Keeping to a target flying a standard instrument approach for 
landing. Then the trailer knows what is going on and surprises will be reduced.


