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Sammanfattning

I detta examensarbete har två separata simuleringsmodeller kopplats
ihop. Modellerna är avbildningar av JAS 39 Gripens bränslesystem,
mjukvaran respektive hårdvaran. Eftersom utvecklingsarbete av ny
programvara till JAS 39 Gripen är tidskrävande och kostar mycket
pengar så har de två simuleringsmodellerna byggts i Xmath/System-
build. Simuleringsmodellen över mjukvaran ger en möjlighet att enk-
lare förstå funktionerna som finns i implementerade i programvaran
till styrdatorn för bränslesystemet. Med hjälp av simuleringsmodellen
över mjukvaran kan även kravställningsdokument framställas från
modellen, och delar av mjukvaran kan provas innan den färdiga
mjukvaran är framtagen. Innan examensarbetet genomfördes var
simuleringsmodellerna inte ihopkopplade och modellerna användes
till olika syften. Mjukvarumodellen användes för verifiering och vali-
dering och hårdvarumodellen användes till Saabs systemsimulator.
Då mjukvarans funktion är komplex fanns ett behov av att kunna
simulera mjukvaran då den är ihopkopplad med hårdvaran. Detta för
att kunna titta på de olika styrsignalerna som mjukvaran ställer ut. För
att göra detta krävs ett gränssnitt mellan användare och modell, efter-
som det tar mycket tid att sätta alla insignaler till modellen rätt. Exa-
mensarbetet utgick från att hårdvarumodellen inte behövde
modifieras utan endast att mjukvarumodellen behövde kompletteras. I
detta examensarbete har modellerna kopplats ihop, och ett användar-
gränssnitt har skapats med hjälp av programspråket Mathscript som
Xmath erbjuder. De grafiska menyerna som används i gränssnittet är
de som finns fördefinerade i Xmath. En användarhandledning för
gränssnittet är skriven och den bygger på att användaren ska kunna
simulera utan tidigare erfarenhet av Xmath/Systembuild. Med de
ihopbyggda modellerna är det nu mycket smidigt att genomföra
simuleringar, och resultatet kan sparas för senare användning. Det går
även att simulera färdiga flygfall som kommer från Saabs systemsi-
mulator. För att kunna genomföra examensarbetet har manualerna för
bränslesystemet, Xmath och Systembuild studerats.





Abstract

In this final thesis two simulation models have been integrated. The
simulation models are models of JAS 39 Gripen’s fuel system, soft-
ware and hardware. The time consuming and costly work to develop
software has made the department of fuel system to build two models
in Xmath/Systembuild. The software model also simplifies the com-
prehension of how the software in the control computer of the fuel
system works. Before the final thesis was done the software and hard-
ware models were used separately and for different purposes. The
software model was used for verification and validation, and the hard-
ware model for the system simulator. Because of the complex soft-
ware it was a requirement to be able to simulate the software and
hardware when they were connected, which would make it possible
to study the different control signals generated by the software. To do
that an interface between the user and the simulation model was cre-
ated because it takes too much time to set all the inputs to the simula-
tions model. The final thesis was assumed to deal only with an
upgrading of the software model. The models have been connected
and a user’s interface has been created with help of the program lan-
guage Mathscript, which is a part of Xmath. A user’s guide is written
so the user can simulate without experience of Xmath/Systembuild.
With the connected models the user can now efficiently simulate and
the result can be saved for later usage. The user can also simulate pre-
defined missions from Saabs system simulator.
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KAPITEL 1 Inledning

I det här kapitlet ges en introduktion till examensarbetet och anled-
ningen till varför Saab vill få arbetet gjort. I kapitlet ges också en
kortfattad beskrivning av tidigare arbete och vilka begränsningar som
finns. I sluten av kapitlet ges en kort beskrivning av de övriga kapitlen
i rapporten.

Bakgrund

Idag används simuleringsverktyg alltmer vid konstruktion av hård-
vara och mjukvara än vad som gjordes för några år sedan. Anled-
ningen till detta är att mycket tid och pengar kan sparas, och att
utvecklingen av datatekniken har gjort det möjligt. Felaktigheter kan
upptäckas på ett tidigt stadium och produkten hinner aldrig lämna
konstruktionsfasen.

Vid avdelningen för bränslesystem har två separata modeller över
bränslesystemet till Gripen tagits fram (I rapporten kommer JAS 39
Gripen förkortas med enbart Gripen). Modellerna är en avbildning av
hårdvaran respektive mjukvaran. På bränsleavdelningen finns ett
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behov att verifiera och validera ny funktionalitet i mjukvaran och i
viss mån hårdvaran.

Tidigare arbete

Modellerna över mjukvara och hårdvara var tidigare inte ihopkopp-
lade, och modellerna användes för olika syften.

Mjukvarumodell
Det programspråk som dataprogrammet i styrdatorn för hydraul-,
bränsle och luftsystem i Gripen använder är ADA. För en person som
kan programmera är ADA ett lättläst språk. För att personer som inte
programmerar ofta, eller som inte kan programmera, lättare ska
kunna förstå vad mjukvaran gör så kan mjukvaran avbildas i en simu-
leringsmiljö. I simuleringmiljön kan även kravställningsdokument
framställas från modellen, och delar av mjukvaran kan provas innan
den färdiga mjukvaran är framtagen m.m..

Vid programvarudesign till bränslesystemet för Gripen används
Xmath/Systembuild för att modellera funktionerna i mjukvaran.
Modellen är inte helt färdig vilket innebär att endast delar är modul-
testatde d.v.s. validerade och verifierade.

Modellen används i begränsad utsträckning till verifiera och validera
ny mjukvara.

Hårdvarumodell
Saab har tagit fram en systemsimulator där olika system så som
hydraul-, bränsle- och luftsystem m.m. finns implementerade. Sys-
temsimulatorn är till för kunna simulera ett helt flygplan och köra
simulerade flygpass.

Modellen över bränslesystemets hårdvara är implementerad i System-
build och den är väldigt enkel, och den bygger mer på realtidsegen-
skaper än på fysikaliska samband. Modellen används idag enbart till
systemsimulatorn.
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Examensarbetet

Examensarbetet

Examensarbetet består av följande punkter:

• Uppdatering av mjukvarumodell.

• Användargränssnitt.

• Flygfall.

• Felfall.

• Användarhandledning.

• Dokumentation.

• Enkel verifiering.

Dessa punkter beskrivs nedan.

FIGUR 1.1. Moduler i mjukvarumodellen där FS_Processing är den del som
beräkningarn sker.
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Uppdatering av mjukvarumodell
Mjukvarumodellen är uppbyggd av tre moduler, insignaler, utsignaler
och modulen där beräkningarna görs. Se figur 1.1. Idag är beräk-
ningsmodulen verifierad och validerad. Modulerna för insignaler och
utsignaler behöver uppdateras och eventuellt ändras något.

Användargränssnitt
För att lätt kunna verifiera och validera nya funktioner så ska de sepa-
rata modellerna kopplas ihop. För att göra det enkelt att sätta upp
simuleringsfall och presentera det simulerade resultatet så ska ett
användargränssnitt skapas.

Flygfall
Olika flygfall ger olika parametervärden till simuleringsmodellen vil-
ket innebär att dessa flygfall måste identifieras. En parameterfil måste
skapas för att kunna sätta olika parametrar för olika flygfall.

Felfall
Idag finns det möjlighet att införa fel i ventiler, pumpar m.m. i model-
len för hårdvaran. För att kunna införa fel från andra delsystem som
kommunicerar med mjukvaran krävs att de olika felfallen som anses
viktiga identifieras och implementeras.

Användarhandledning.
Förutom de personer som håller på med mjukvaruutveckling så kom-
mer eventuellt fler på bränsleavdelningen att använda simuleringsmo-
dellen. För att dessa personer lätt ska kunna använda
simuleringsmodellen så krävs det att en användarhandledning finns
tillgänglig. En användarhandledning ska alltså skrivas.

Dokumentation
Förutom examensrapporten ska en användarhandledning skrivas så
att personalen på bränslesystem kan använda simuleringsmodellen
utan att kunna något om Xmath/Systembuild. Ett dokument ska också
skrivas så att personalen som arbetar med programvara vet vad som
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Avgränsningar

har gjorts i simuleringsmodellen och vilka felaktigheter eller problem
som finns i modellen.

Enkel verifiering
Några realistiska simuleringsfall ska köras för att upptäcka eventuella
felaktigheter i simuleringsmodell eller användargränssnitt.

Avgränsningar

Avgränsningar till de punkter i examensarbetet som har beskrivs:

• Detta examensarbete utgår från att modellen för hårdvaran är veri-
fierad och validera och att endast modellen för mjukvaran behöver
uppdateras.

• Indata till simuleringsmodellen ska gå att “fela” t.ex. ventiler och
pumpar till hårdvarumodellen och kommunikationen mellan mjuk-
varan och övriga system (busstrafiken).

• Användargränsnittet ska byggas med hjälp av Mathscript i Xmath,
se kapitel 3.

• Urtankning behöver inte kunna simuleras, och servicepanelen (se
avsnitt tankning i kapitel 2) där teknikerna styr bränslesystemet
behöver inte modelleras. Däremot ska all funktionalitet som finns i
hårdvarumodellen stödjas av simuleringsmodellen.

Val av metod

Hur en ihopkoppling av mjuk- och hårdvarumodell ska göras och hur
användargränssnittet ska byggas beskrivs nedan.

Ihopkoppling av simuleringsmodell
För att koppla ihop modellerna ska ett superblock skapas (superblock
se kapitel 3). Till detta superblock ska de olika modellerna länkas.
Detta ska ske genom att använda möjligheten att återanvända redan
färdiga modeller i Systembuild.
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I det nyskapade superblocket ska även de modellkonstruktioner som
behövs för att kunna koppla ihop modellerna ligga, till exempel tids-
fördröjning mellan hård- och mjukvara.

Superblocket ska anpassas så att det går att skicka in signaler som
användaren har modifierat med hjälp av ett användargränssnitt. Detta
för att användaren inte ska behöva kunna något om Systembuild.

Användargränssnitt
Användargränssnittet ska byggas med hjälp av Xmaths färdiga klick-
menyer (se avsnitt Mathscriptfiler kapitel 3) då Mathscript grafiska
programmering skulle ta för lång tid att lära sig.

Användargränssnittet ska vara uppbyggt av Mathscripts funktioner
och procedurer och använda globala variabler. Detta för att gränssnit-
tets program ska vara lätt att förstå då man i framtiden vill bygga ut
gränssnittet.

Beskrivning av kapitlen

De olika kapitlen beskrivs kortfattat nedan:

Kapitel 2. Här beskrivs hur bränslesystemet i Gripen är uppbyggt
d.v.s. hur hårdvaran, ventiler, pumpar och tankar fungerar. En kortfat-
tad beskrivning av mjukvaran som styr hårdvaran ges också.

Kapitel 3. Här presenteras hur Xmath och Systembuild fungerar och
en kort beskrivning av programmeringsspråket Mathscript ges.

Kapitel 4. En beskrivning av hur simuleringsmodellen och användar-
gränssnittet är uppbyggt ges.

Kapitel 5. Kapitlet tar upp slutsatser och framtida arbete med model-
lerna.
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KAPITEL 2 Bränslesystemet

I det här kapitlet ges en kortfattad beskrivning av Gripens bränslesys-
tem. För mer information, se [1] och [4].

Hårdvara och mjukvara

Bränslesystemtet består av följande komponenter och system:

• Tankar.

• Pumpar.

• Ventiler.

• Mätgivare.

• Styrdator.

• Kylsystem.

• Luftsystem.

Komponenter, styrdator, luft- och kylsystem beskrivs nedan.
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Tankar
Flygplanet är utrustad med fem tankar, varav tre är placerade i flyg-
planskroppen och en i vardera vinge. Se figur 2.2. Flygplanet kan
även utrustas med fälltankar som monteras under planet. Tankarna är
sedan uppdelade i olika sektioner för att bränslet inte ska skvalpa
omkring vid flygning.

FIGUR 2.2. Tankplacering i Gripen.

Pumpar
Bränslesystemet är utrustat med tre olika storters pumpar, och dessa
har olika primära uppgifter. Den sekundära uppgiften är att fungera
som back-up om någon annan pump slutar att fungera.
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Hårdvara och mjukvara

Tankpumpen
Gripen är utrustad med en pump som har som sin primära uppgift att
försörja motorn. Denna pump kallas tankpumpen. Tankpumpen sitter
i ryggflygningsfacket (RFF). Se figur 2.2. Tankpumpen har även en
sekundär uppgift, vilken är att förse kylkretsarna med bränsle.

Transferpumpen
Då tankarna ska fyllas eller tömmas måste detta ske i en viss ordning.
Detta görs av en pump som kallas transferpumpen. Transferpumpen
sitter i luftfacket. Se figur 2.2. Den sekundära uppgiften som transfer-
pumpen har är att gå in som motorpump om tankpumpen slutar att
fungera.

FIGUR 2.3. Strålpump.

Strålpumpar
Den tredje typen av pump som finns i bränslesystemet är hjälppum-
par, och dessa kallas strålpumpar. Se figur 2.3. Bränslesystemet är
utrustat med fem strålpumpar, och dessa är placerade i tankarna 2B,
1F, 3 och luftfack. Se figur 2.2. Strålpumparna har som uppgift att
hjälpa transferpumpen att pumpa bränsle till samlingstanken vid hög
bränsleförbrukning. Strålpumparna drivs med hjälp av flöde från
tankpumpen och transferpumpen. Flödet som uppkommer i led-

Drivflöde

Från tank

Strålpump



Bränslesystemet

16 Integration av simuleringsmodeller för bränslesystemet i JAS 39 Gripen

ningen skapar med hjälp av ejektorverkan ett undertryck vilket gör att
bränsle börjar att strömma igenom strålpumpen.

Ventiler
I bränslesystemet finns ett par ventilpaket som är elektriskt styrda.
Med dessa ventilpaket kan flödet styras till och från olika tankar,
d.v.s. man kan styra vilka tankar som ska tömmas eller fyllas och i
vilken ordning detta ska ske.

Kylsystem
I bränslesystemet ingår ett antal värmeväxlare vilka används för att
kyla radarn, oljan i hydraulsystemet, generatorn och växellådan i
flygplanet. Värmeväxlarna är av motströmstyp, och bränslet används
för att kyla det medium som finns i respektive system.

Mätgivare
Bränslesystemet är utrustat med följande mättgivare:

• Kapacitiva bränslemätgivare som mäter bränslenivå i tankar.

• Tryckvakter för övervakning av tryck i bränsletankar, transfer- och
tankpumpen.

• Temperaturgivare som mäter temperaturen i samlingstanken. Sam-
lingstankens placering visas i figur 2.2.

• Flödesgivare och nivåvakter till radarns kylkrets.

Styrdatorn
Styrdatorn som styr hydraul-, bränsle- och luftsystemet förkortas
GECU, vilket betyder General system Electronic Control Unit.
GECU-systemet har fyra huvuduppgifter:

• Styra hydraulsystemet.

• Styra bränslesystemet.

• Styra luftsystemet.

• Kommunicera med övriga delsystem i flygplanet.

Se figur 2.4. Hur bränslesystemet styrs beskrivs senare i detta kapitel.
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Funktion

FIGUR 2.4. GECU-systemet.

Mjukvaran i GECU är skriven i Ada. Ada erbjuder det mesta inom
programmering som till exempel objektorienterad programmering
och realtidsprogrammering. För mer information se [5].

Luftsystem
För att underlätta pumpning av bränsle och förhindra bränslekokning
vid hög höjd så är bränslesystemet utrustat med ett luftsystem som
kan trycksätta tankarna. Luftsystemet består av ett luftfilter, tryckre-
gulator, ejektor och ett luftfack.

Funktion

Bränslesystemet har flera olika uppgifter. Dessa är att försörja motorn
med bränsle, kyla diverse system, reglera tyngdpunkten på flygplanet,
styra tankning och urtankning och presentera bränslemängd för pilo-
ten.

Mätning och styrning
Mätutrustningen i flygplanet mäter bränslenivå, temperatur och tryck,
och med hjälp av dessa givare övervakas systemet. Om fel detekteras
av styrdatorn sätts en felkod.

Bränslesystemet
Hydraulsystemet      Luftsystemet

 GECUServicepanel

Påfyllningslucka

Serieportar

Ethernet m.m.
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Beräkning av bränsle
För att rätt mängd bränsle ska presenteras för piloten måste mätsyste-
met ha tillgång till flygplanets roll- och tippvinkel, bränsletemperatur,
densitet och aktuell nivå i tankar.

Då flygplanets tipp- och rollvinkel är för stora uppdateras inte beräk-
ningarna av aktuell bränslemängd, utan man räknar ner total bränsle-
mängd med hjälp av motorförbrukningen.

Den dragkraft som motorn utvecklar per tidsenhet beror på bränsle-
massflödet, d.v.s. motorns dragkraft per tidsenhet beror inte på volym
bränsle. Därför måste bränslesystemet beräkna massan för bränslet
som återstår och inte bränslevolymen.

Den kapacitiva nivågivaren i ryggflygningsfacket är alltid helt täckt
med bränsle då flygplanet är tankat. Det uppmätta värdet från denna
nivågivare är ett bra mått på bränslets dielektricitetskonstant, och med
hjälp av den kan man då räkna ut hur högt bränslet är på de andra
nivågivarna. De aktuella nivåerna ger sedan bränslevolymen efter att
volymen har attitydkorrigerats (tagit hänsyn till roll- och tippvinkel).
Eftersom man är intresserad av bränslemassan och inte bränslevoly-
men så mäts temperaturen kontinuerligt och tillsammans med dielek-
tricitetskonstanten uppdateras densiteten. Med hjälp av
bränslevolymen och jämförelse av temperaturena kan sedan aktuell
bränslemassa som finns kvar i tankarna bestämmas.

Tankning
Tankning kan ske på marken men kommer även att kunna ske i luften.
Hur tankningen sker på marken beskrivs nedan.

Marktankning
Vid tankning på marken öppnas tankluckan och serviceluckan där
kvarvarande bränsle visas. Då tankluckan öppnas och slangen är
påkopplad görs ett tankningstest automatiskt av diverse givare för att
säkerställa bränslesystemets funktion. Se figur 2.5.

Med hjälp av en omkopplare väljs hur mycket bränsle som ska fyllas
på, för att bränslesystemet ska välja vilka tankar som ska fyllas och
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Funktion

hur mycket som ska fyllas i varje tank. Under påfyllningen avluftas
tankarna för att inte övertryck ska uppstå.

FIGUR 2.5. Servicepanel.

Tankningen kan när som helst avbrytas manuellt genom ett vred i
trycktankskopplingen. Tankningen avbryts automatiskt om:

• Överfyllnadsskyddet aktiveras.

• Fellarm från bränslesystemet uppkommer.

• Bestämd bränslemängd uppnås.

Då ett fellarm uppstår visas en felkod på servicepanelen.

Bränslemängden mäts kontinuerligt under tankningen och när tak-
ningen är klar och tank- och serviceluckan stängs så är bränslesyste-
met redo för transferering av bränsle när behov uppstår.
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Flygning
Under flygning har bränslesystemet som uppgift att:

• Mata bränsle fram till motorn.

• Trycksätta tankarna.

• Transferera bränslet.

• Ge information till pilot om aktuell bränslemängd.

• Kyla radar, hydraulsystem, växellåda och huvudgenerator.

• Sköta lufttankning.

Dessa punkter beskrivs kortfattat nedan.

Mata bränsle fram till motor
För att motorn ska fungera vid tankpumphaveri finns en viss redun-
dans. Vid felfritt bränslesystem är det tankpumpen som förser motorn
med bränsle. Om tankpumpen går sönder ökar varvtalet på transfer-
pumpen, och den tar över tankpumpens jobb. Om transferpumpen
också går sönder får motorn bränsle genom självsug och trycksätt-
ning av alla tankar.

Trycksättning av tankar
Då flygplanet lättar trycksätts tankarna med hjälp av luftsystemet. Vid
låg höjd är alla tankar utom samlingstanken trycksatt för att under-
lätta transfereringen av bränsle till samlingstanken. När sedan flyg-
planet är på hög höjd trycksätts även samlingstanken för att
kavitation i bränslet ej ska uppstå vid tankpumpen. Trycksättningen
vid hög höjd förhindrar också bränsleavkokning på grund av för hög
temperatur eller för lågt statiskt tryck. Trycksättning används också
till att skapa ett differenstryck då eventuella fel har uppkommit i
pumparna. Detta differenstryck får bränslet att strömma till motorn.

Transferering av bränsle
Bränslesystemet har också som uppgift att förse samlingstanken med
bränsle. Pumpning av bränsle till samlingstanken ska ske i en viss
ordning, för att behålla stabilitet i flygplanet. Transferering av bränsle
sker med hjälp av transferpumpen och strålpumparna. Vid för stor
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roll- eller tippvinkel upphör transfereringen eftersom det är svårt att
bestämma exakt bränslemängd i respektive tankar.

För att flygplanet ska vara lätt att styra och stabilisera så krävs att
flygplanets tyngdpunkt ligger fast. För att åstadkomma detta fördelas
bränslet kring tyngdpunkten. Styrdatorn får hela tiden information
om optimal tyngdpunkt, bränslemängd i tankarna och flygplanets
tyngdpunkt utan bränsle. Utifrån detta ger styrdatorn order om i vil-
ken ordning tankarna ska tömmas för att uppnå optimal tyngdpunkt.

Information till pilot
Styrdatorn läser kontinuerligt av nivågivarna i tankarna och räknar ut
aktuell mängd bränsle utifrån temperatur, attitydkorrigering, dielek-
tricitetskonstant och densitet hos bränslet. Piloten får bränslemäng-
den presenterat på en display. Om en tank ej går att transferera från
kommer styrdatorn att ta hänsyn till detta och minska tillgänglig
mängd bränsle på displayen.

Kylning
Till bränslesystemets uppgifter hör också kylning av hydraulsyste-
met, radarn, huvudgeneratorn och huvudväxellådan. Tankpumpen
driver ett bränsleflöde genom en värmeväxlare för respektive system.
Så länge temperaturen är under en viss gräns strömmar bränslet till-
baka i samlingstanken. Om temperaturen blir för hög sprids bränslet
ut i övriga tankarna som finns i flygplanskroppen, och därmed kyls
bränslet av.

Lufttankning
Utveckling av lufttankning pågår för fullt, och inom snar framtid
kommer Gripen att kunna lufttanka.

När piloten ska tanka flygplanet trycker piloten på en knapp och ett
tankrör skjuts ut. Flygplanet med bränslet skickar ut en slang som
hänger fritt i luften. På grund av luftdraget hänger slangens mun-
stycke släpande efter flygplanet. Piloten i Gripen styr så att tankröret
hakar i munstycket från flygplanet med bränsle. GECU ser sedan till
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att påfyllning av rätt tankar görs. Tankningen avslutas då den mängd
bränsle som piloten vill ha är uppnådd.
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KAPITEL 3 Xmath och
Systembuild

I det här kapitlet beskrivs hur Systembuild är uppbyggt och hur
Xmath fungerar. En kort beskrivning ges också över programspråket
Mathscript.

Simuleringsverktyget

Simuleringsverktyget som Saab har valt är utvecklat av ett företag i
USA som heter Integrated Systems, vars varumärken är DocumentIt,
Hyperbuild, RealSim, Systembuild och Xmath. Saab har DocumentIt,
Xmath och Systembuild. [2], [3].

Xmath
Xmath är ett kraftfullt beräkningsverktyg där många fördefinerad
kommandon finns att tillgå. Programmet använder en objektoriente-
rad programmeringsprincip. Se figur 3.1.

Den objektorienterade programmeringsprincipen innebär att t.ex. en
symmetrisk matris som är kvadratisk ärver alla egenskaper av klassen
kvadratiska matriser, d.v.s. den tar automatiskt fördel av de operatio-
nerna som kan utföras på kvadratiska matriser.
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FIGUR 3.1. Relation mellan objekten.

Mathscriptfiler
I Xmath finns ett programeringsspråk som kan användas för att defi-
niera egna funktioner. Språket som Xmath använder heter Mathscript,
vilket även de fördefinerade kommandon är skrivna i. Med Maths-
cript kan objekt skapas med hjälp av funktionsfiler eller procedurfiler.

Funktionsfilen fungerar så att man skickar in en eller flera variabler
som sedan används för att genomföra en beräkning. I beräkningen
ändras inte de inskickade variablerna, och resultatet av beräkningen
skickas tillbaka. Funktionsfilen är analog med en matematisk funk-
tion y(x)=sin(x). Se nedan.
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Simuleringsverktyget

#{ Den här funktionsfilen kvadrerar inskickat data och skickar tillbaka resultatet. }#

Function [y] = square_data(x)

y=x*x

endfunction

I en procedurefil ändras de inskickade variablerna och resultatet
skickas inte tillbaka. Se nedan. Både funktionsfilen och procedurefi-
len kan direkt användas utan att kompileras.

#{ Den här procedurefilen my_plott adderar inskickat data och plottar resultatet}#

Command my_plott x, y

         Plot(x+y)?

endcommand

I Mathscript har man möjlighet att använda for-loopar, while-loopar,
if-satser och tilldelning av textsträngar och flyttal.

Programspråket Mathscript erbjuder färdiga grafiska fönster, som kan
användas i scripten. Programmet kan t.ex. fråga användaren vilken
simuleringstid han/hon vill ha. Se figur 3.2. Koden för detta ser i
Mathscript ut på följande sätt;

main.time=makematrix(getline("Enter simulations time [s]"));

där getline ger det grafiska fönstret och makematrix gör om svaret
från en textsträng till ett flyttal.

FIGUR 3.2. Färdigt grafiskt fönster i Xmath.
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FIGUR 3.3. Grafikverktyget i Xmath.

Grafverktyget
Grafverktyget som används för att plotta data anropas i Xmath genom
att skriva plot vilket gör att Xmath Graphics Window öppnas. Med
hjälp av grafverktyget kan plottarna presenteras både i 2D och 3D,
och utseendet på plottarna kan ändras interaktivt. Se figur 3.3.

Integrering
Xmath är integrerad med Systembuild vilket betyder att variabler,
konstanter och kommandon i Systembuild kan sättas i Xmaths kom-
mandofönster eller med hjälp av Mathscriptfiler.

Systembuild
Systembuild är ett grafiskt programeringsverktyg, där fördefinerade
och egna block kan användas för att simulera linjära och icke linjära
dynamiska system.
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Simuleringsverktyget

Systembuild använder en hierarkisk struktur, d.v.s. modellen byggs
som ett träd. Nivåerna under ett superblock i trädet kallas barn och
nivåerna över ett superblock kallas föräldrar. Se figur 3.4.

När en ny simuleringsmodell ska byggas startar man med att gör ett
superblock vilket kommer att bli förälder till nivåerna under. Alla
block som läggs in i trädet kallas superblock. Se figur 3.5. I super-
blocken kan sedan delmodeller byggas. Till varje superblock kan ett
godtyckligt antal in- och utsignaler väljas.

I simuleringsmodellen kan generiska superblock användas. Detta
genom att ange samma namn som ett tidigare skapat superblock. För
mer information se [2].

FIGUR 3.4. Hierarkin i Systembuild, där superblocket top level är förälder
åt superblocket lower level och superblocken process data.
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FIGUR 3.5. Superblock i Systembuild som innehåller fem andra superblock
(barn).

Simulering
Simulering i Systembuild kan ske på två sätt, interaktivt eller simu-
lera utan att kunna påverka simuleringen. Efter simulering kan resul-
tatet plottas.

Med hjälp av interaktiv simulering kan variabler ändras medan simu-
leringen pågår och man kan också plotta resultatet under simule-
ringen. Se figur 3.6.
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Simuleringsverktyget

FIGUR 3.6. Interaktiv simulering där deltankarna i flygplanet visar aktuell
bränslemängd.

Den andra möjligheten är att först manipulera insignalvektorerna till
simuleringsmodellen före simulering och sedan plotta resultatet efter
simulering.

Systembuild kommer att läsa av alla insignalvektorer vid varje sam-
pel, element för element. Manipulation av insignalvektorer kan lätt
göras med Mathscript. Nedan visas ett program där ett steg i insigna-
len görs vid en tidpunkt som användaren sätter.

#{Den här filen skapar ett steg i in-vektorn vid den tid då användaren vill att steget ska komma.}#

Function [v]=fs_fault_signal(in_vector,time,signal_size)

          q=getline("Set which time the step shall arrive:")

q=makematrix(q)
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         q1=[0:1:q]
         q2=size(q1)
         q3=q2(:,2)
         q4=size(time)
         q5=q4(:,2)
         q6=(q5-q3)

         v=[ones(1,q3)*0,signal_size*ones(1,q6)]

endfunction

En möjlighet som detta simuleringssätt erbjuder är att ta riktiga mät-
data och skicka in i simuleringsmodellen. Detta gör att modellen kan
simuleras med realistiska indata.
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KAPITEL 4 Bränslesystemsmodell
och användargränssnitt

I det här kapitlet beskrivs hur modellerna för mjukvaran och hårdva-
ran tidigare var byggda, och hur de användes förut. Kapitlet tar även
upp vad som är gjort med modellerna i exjobbet och hur användar-
gränssnitt är uppbyggt och fungerar.

Modell bränslesystem

För att kunna simulera ändringar i mjukvara och hårdvara har en
modell för mjukvaran och hårdvaran implementerats i Systembuild.

Tidigare modell
Mjuk- och hårdvarumodellerna var tidigare två separata modeller.
Mjukvaran användes i begränsad utsträckning för verifiering och vali-
dering. Hårdvaran användes enbart till Saabs systemsimulator.

Mjukvarumodellen
Modellen över mjukvaran var inte helt färdig, vilket innebar att hela
modellen inte kunde simuleras samtidigt. Detta medförde att endast
vissa superblock (barn) kunde simuleras separat genom att skicka in
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en kombination bestående heltal, flyttal, m.m.. Denna simulering gav
en kombination av heltal, flyttal, m.m. ut från superblocket vilket
sedan jämfördes med förväntat resultat.

För att simulera mjukvaran på detta vis krävs god kunskap om Sys-
tembuild, mjukvaran och det tar framför allt mycket tid.

FIGUR 4.1. Logik ventil.

Hårdvarumodellen
Hårdvarumodellen är inte en fysikalisk modell utan den bygger mer
på logik. Detta innebär att t.ex en ventils ändlägesgivare är imple-
menterad. Då ventilen är stängd fås en etta och när den är öppen fås
en nolla. Se figur 4.1. Det finns dock en begränsad dynamik mellan
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Modell bränslesystem

hårdvara och mjukvara i form av tidsfördröjning mellan styrkom-
mando från mjukvaran till retursignal från hårdvaran.

Nuvarande modell
Modellen över bränslesystemet beskriver både hårdvara och mjuk-
vara, vilket gör att simuleringar av bränslesystemet kan göras effek-
tivt. Detta har gjorts genom att de båda delmodellerna har placerats i
ett superblock och sedan kopplats ihop. Ett grafiskt användargräns-
snitt är utvecklat så att fördefinierade flygfall enkelt kan simuleras
utan att användaren behöver veta vad alla insignaler till simulerings-
modellen ska ha för värde. Simuleringen kan sedan presenteras inter-
aktivt eller med hjälp av valda plottar som väljs i användar-
gränssnittet.

Mjukvarumodellen
Den tidigare mjukvarumodellen bestod av ett färdigt superblock där
all övervakning och beräkning av data gjordes och delvis färdiga
superblock för in- och utsignaler. I den nuvarande modellen är super-
blocken för in- och utsignaler kompletterade så att dessa kan skicka
vidare rätt data till beräknings- och övervakningsblocket. In- och
utsignalblocken är även anpassade för att kunna kopplas ihop med
hårdvarumodellen.

När man simulerar bränslesystemet så är man intresserad av styrsig-
nalerna som mjukvaran skickar till hårdvarumodellen. Detta för att se
om mjukvaran ger rätt kommandon vid rätt tidpunkt och i rätt ord-
ning. Dessa signaler har dragits ut från modellen för att användas av
användargränssnittet vid presentation av simuleringsresultatet.

Mathscript
I tidigare kapitel har programspråket Mathscript nämnts. Med hjälp
av Mathscript kan man lagra variabler och skapa program som man
kan använda vid simuleringen.

För att göra det möjligt att simulera olika flygfall och scenarion som
kan uppkomma vid en verklig flygning så måste rätt insignaler sättas
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till modellen. Detta är ganska tidskrävande, och det krävs kännedom
om både Xmath/Systembuild och hur flygplanets parametrar ska sätt-
tas. Med hjälp av Mathscript så kan detta arbete underlättas genom att
kommandon och variabler sätts efter vilket flygfall som man ska stu-
dera.

I examensarbetet har ett program skapats med hjälp av Mathscript så
att användare endast behöver startat Xmath för att starta simule-
ringen. Användaren leds sedan igenom simuleringen med hjälp av
klickmenyer, vilket medför att användaren inte behöver kunna något
om Xmath/Systembuild. Mathscriptet som bygger upp huvudpro-
grammet återfinns i bilaga 2.

Användargränssnitt
Xmath erbjuder färdiga klickmenyer som kan användas med hjälp av
Mathscript. Se figur 4.2. I detta examensarbete har dessa klickmenyer
använts för att bygga upp användargränssnittet. Nedan ges en kort
introduktion till en simulering. För en mer detaljerad beskrivning se
användarhandledningen i bilaga 1.

FIGUR 4.2. Klickmeny.
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Modell bränslesystem

Simulering
Programmet börjar med att användaren får välja typ av simulering.
De olika typerna är:

• Simulering där användaren anger simuleringstid, flygfall, bränsle-
mängd och flygplanstyp.

• Simulering där användaren väljer fördefinierat uppdrag, flygplans-
typ och bränslemängd.

• Simulering där användaren väljer att simulera tidigare fall som är
sparade på fil.

Efter att användaren har valt en typ av simulering ska flygplanstyp,
fälltankar och bränslemängd väljas. Detta görs med hjälp av klickme-
nyer.

Innan simuleringen börjar kan användaren välja att införa olika typer
av så fel som:

• Apparatfel i t.ex. pumpar, ventiler, tempgivare, tryckgivare, m.m..

• Fel på andra delsystem.

• Fel på indata från andra system.

Därefter kan två typer av simulering göras:

• Simulera interaktivt d.v.s. under simuleringen kan man studera
ventilkommandon, tankmängder, roll- och tippvinkel m.m..

• Simulera i bakgrunden d.v.s. simuleringen pågår utan att använda-
ren kan påverka den.

När simuleringen är över kan användaren plotta diverse signaler från
mjukvaran och hårdvaran. Det går även att införa fler fel och simulera
om.

Program
Programmets exekvering kan beskrivas grafiskt. Se figur 4.3. Exekve-
ringen startar uppifrån och går neråt enligt pilarna i figuren. Man har
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möjlighet att hoppa framåt och bakåt med hjälp av klickmenyerna
som kommer upp under exekveringens gång.

Programmet är uppbyggt med hjälp av funktioner och procedurer i
Mathscript, och globala variabler används. Se bilaga 2.

Under körningen av huvudprogrammet anropas olika funktioner och
procedurer. Dessa har olika uppgifter:

• Först ges alla konstanter i mjuk- och hårdvarumodellen ett värde
med hjälp av procedurerna fs_hw_default_parametrar och
fs_sw_default_parametrar. Detta innebär att om konstanterna ska
ha ett annat värde i framtiden så måste detta värde skrivas in i
dessa två procedurfiler.

• Insignaler i mjuk- och hårdvaran får ett defaultvärde som alltid
sätts då en körning görs. Dessa procedurer är
fs_model_init_input_hw och fs_model_init_input_sw.

• Användaren har möjlighet att förändra insignalerna till modellen
genom att anropa fs_aircraft_scenario, fs_model_err_signal_hw
och fs_model_err_signal_sw.

• En insignalsmatris skapas genom att anropa funktionen
fs_create_insignal().

• Simulering görs med hjälp av Xmath-kommandot sim.

• Proceduren fs_plot anropas och användaren har nu möjlighet att
plotta de signaler som är intressanta.

Kortfattat kan man säga att alla variabler får ett defaultvärde från bör-
jan, och sedan skrivs detta värde över beroende på vad användaren
vill göra.
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Modell bränslesystem

FIGUR 4.3. Grafisk beskrivning av simuleringsprogrammet.
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KAPITEL 5 Slutsatser och
fortsatt arbete

I detta kapitel presenteras slutsatser och förslag på vad som kan göras
i framtiden med simuleringsmodellen.

Följande punkter kommer att tas upp:

• Uppdatering av mjukvarumodell.

• Användargränssnitt.

• Flygfall.

• Felfall.

• Användarhandledning.

• Dokumentation.

• Enkel verifiering.

Slutsatser

Nedan dras slutsatser om de olika målen som presenterades i kapitel
1.
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Uppdatering av mjukvarumodell
Uppdatering av mjukvarumodellen krävde mer arbete än förväntat.
Om jag hade haft lite mer kunskap om Systembuild så hade jobbet
kunnat göras enklare genom att utnyttja möjligheten att använda
generiska block och låta signalerna ärva namnen automatiskt av var-
andra.

Mjukvarumodellen är uppdaterad så att det finns möjlighet att utöka
övervakning av styrsignaler och att införa fel i andra komponenter.

Användargränssnitt
Programmeringsspråket Mathscript som Xmath erbjuder är mycket
lätt att lära sig. Språket innehåller enkla programkonstruktioner t.ex.
for-loop, while-loop och if-satser m.m. vilket gör det lättarbetat.
Mathscript erbjuder också färdiga grafiska klickmenyer som pro-
grameraren kan anropa från scripten. Detta gör det enkelt att göra ett
gränsnitt som en användare sedan kan klicka i när en simulering ska
göras.

Användargränssnittet som har gjorts i detta examensarbetet bygger på
de färdiga klickmenyerna som Mathscript erbjuder. Dessa menyer gör
det lätt för en framtida användare att simulera och plotta de signaler
som användaren är intresserad av. För att kunna bygga ut gränssnittet
med fler signaler att plotta eller ändra krävs det dock att man förstår
hur Mathscript fungerar, och hur gränsnittet i detta examenarbete är
uppbyggt.

Scripten, som användargränsnittet är uppbyggt av, kunde eventuellt
vara lite mer generella. Detta hade gjort att diverse programkonstruk-
tioner hade kunnat återanvändas och programkoden hade blivit min-
dre och kompaktare. Slutsatsen man kan dra är att det är svårt att veta
i förväg vad man vill kunna göra med simuleringsmodellen utan det
växer fram med tiden. Detta gör att det kan vara svårt att göra gene-
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Slutsatser

rella script så att de passar för de saker som man kommer på under
utvecklingen av användargränssnittet.

Flygfall
Utan ett användargränsnitt som leder användaren fram till simule-
ringen så skulle en simuleringsmodell av denna storlek bli helt ohan-
terlig. Användargränssnittet erbjuder användaren både en möjlighet
simulera egna flygfall och att använda data från systemsimulatorn.

De egna flygfallen som användaren kan göra är svåra att göra realis-
tiska, och de kräver god kännedom om hur flygplanet kan användas.
De färdiga flygfallen gör det lätt att simulera och användargränsnittet
gör det lätt att ändra de parametrar som man vill förändra från det fär-
diga flygfallet.

Felfall
Användargränssnittet gör det lätt att införa fel i simuleringsmodellen
vid den tidpunkt man önskar. Dock krävs en del kännedom om hur
hårdvarumodellen är uppbyggd för att kunna sätta realistiska fel. Om
t.ex. en pump går sönder så bör också de ventiler som kommenderas
öppna förbli stängda på grund av att trycket från pumpen försvinner.

Användarmanual
Manualen (bilaga 1) är skriven så att användare snabbt ska förstå hur
användargränssnittet fungerar. Dock kan vissa delmoment, som spara
på fil och införa nya flygfall, kännas komplicerade om man inte har
använt Unix förut.

Då användargränssnittet utökas med nya funktioner så är det lätt att
uppgradera manualen. För att användaren ska veta hur den nya funk-
tionaliteten fungerar så kan den beskrivas i avsnitt 5.2 Klickmenyer i
användarhandledningen.
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Dokumentation
Förutom examensrapporten och användarhandledningen (bilaga 1)
har ett dokument skrivits om vad som är ändrat eller utbyggt i mjuk-
varumodellen. Dokumentet tar även upp vad som inte fungerar och
andra problem som har upptäckts under ihopkopplingen av model-
lerna.

Enkel verifiering
Modellen har simulerats med några flygfall, och en del buggar har
upptäckts i användargränssnittet. Dessa buggar har åtgärdats. Vid
verifieringen upptäcktes även att mjukvarumodellen hade brister.
Dessa brister är att det inre tillståndet i så kallade conditionblock i
Systembuild sparas då man lämnar blocket. Man skulle vilja att con-
ditionblocket startar om från början varje gång man går in i condi-
tionblocket. Slutsatser man kan dra är att buggar i användar-
gränssnittet eventuellt kommer att dyka upp, men man får då åtgärda
dem efterhand. Man skulle också behöva lösa problemet med condi-
tionblock.

Fortsatt arbete

Här ges förslag på vad som kan göras i framtiden med modellen och
användargränssnittet.

Användargränssnitt och modell
Nästa steg i utvecklingen av simuleringsmodellen är att göra det möj-
ligt att lufttanka. Det kan göras genom att implementera en version av
hårdvarumodellen där lufttankningsfunktionalitet finns och sedan
anpassa användargränsnittet för lufttankning.

Signaler mellan olika superblock är intressanta att studera. Både för
att se om superblockets funktion är den man har tänkt sig, och att de
ger en möjlighet att snabbt kunna svara på frågor om mjukvarans
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Fortsatt arbete

funktion. Dessa signaler kan dras ut från mjukvarumodellen och
gränssnittet kan anpassas för dessa signaler. En version är att använ-
daren bestämmer via klickmenyn vilket superblock som användaren
är intresserad av. Superblockets in- och utsignaler presenteras sedan
för användaren via plottar.

Utbildning och stöd vid arbetet
Om modellen och användargränssnittet utvecklas mer så kan simule-
ringsmodellen användas till flera ändamål:

• Ökat stöd för de som arbetar med programvara.

• Stöd för övrig personal på bränslesystem.

• Utbildning av ny personal på bränslesystem.

Dessa punkter beskrivs nedan.

Stöd för de som arbetar med programvaran
Idag frågar personalen på bränslesystem de personerna som arbetar
med programvaran om vad som händer då någonting sker med bräns-
lesystemet. Då systemet är väldigt komplext så kan personalen som
arbetar med programvaran ha svårt att svara direkt. Här kan simule-
ringsmodellen vara till god hjälp om användargränssnittet är fullt
utvecklat, så att det flesta signaler mellan superblocken går att plotta.
I den version som finns idag kan man titta på kommandon från mjuk-
varumodellen till hårdvarumodellen, vilken transferstatus bränslesys-
temet har, tankmängder och mätta tankmängder, retursignaler från
hårdvara, m.m..

Stöd för övrig personal på bränslesystem
Om personalen som arbetar med programvaran inte finns tillgängliga
kan det vara svårt att ta reda på hur bränslesystemets programvara
fungerar, då någonting händer med systemet. Då användargränssnittet
är anpassat så man inte behöver kunna Xmath/Systembuild, kan, med
lite utbildning och användning av användarmanual, personalen få svar
på de frågor som de söker angående programvaran. Modellen kan
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också användas för att utveckla hårdvara, simulera fel, m.m., om per-
sonalen får utbildning på simuleringsmodellen.

Utbildning av ny personal
Med hjälp av simuleringsmodellen kan ny personal lära sig grunderna
om bränslesystemet och dess funktion. Detta kan göras genom att
skapa en guide där den nya personalen leds genom ett par simule-
ringsfall. Om en kortfattad beskrivning om vad som händer finns till-
gänglig kan den nya personalen lära sig snabbt. Denna introduktion
av bränslesystemet gör då även att den nya personalen blir bekant
med simuleringsmodellen.
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1 INLEDNING

Det här dokumentet beskriver hur simuleringsmodellen för bränslesystemet ska
användas med hjälp av Xmath/Systembuild. Dokumentet tar inte upp hur simule-
ringsmodellen och användargränssnittet är byggt. För mer information om modell
och användargränssnitt se rapport (Integration av simuleringsmodeller för
bränslesystemet i JAS 39 Gripen). Användargränssnittet är uppbyggt så att man
kan simulera utan att veta något om Xmath/Systembuild, men för att göra realis-
tiska simuleringar krävs en del kännedom om bränslesystemet. Vissa moment
(avsnitt 6 och 7 i användarhandledningen) kan kännas svåra om man inte kan fil-
hantering i Unix. Följande punkter kommer att behandlas:

• Kopiera modell och filer till egen katalog.

• Starta Xmath/Systembuild.

• Snabbstart.

• Beskrivning av program.

• Beskrivning av klickmenyer.

• Hur man går tillväga då ett nytt färdigt flygfall ska simuleras.

• Hur man går tillväga då en gammal simulering ska köras från fil.

Dessa punkter behandlas i ordningen ovan.

2 KOPIERA MODELL OCH FILER TILL EGEN KATALOG

För att kunna köra modellen krävs en Unix arbetsstation och katalogen fs_model
måste kopieras från /home/goofy106/arkiv/mg37/fs_model/. Detta görs enligt
följande:

1. Öppna ett terminalfönster

2. Kopiera sedan fs_model genom att skriva cp -r /home/goofy106/ar-
kiv/mg37/fs_model sim_model_fuel_system

Nu är det klart för att starta Xmath/Systembuild.
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3 STARTA XMATH/SYSTEMBUILD

3.1 Starta modellen på en annan dator

OBS! Man behöver inte starta modellen på en annan dator.

Om den arbetsstationen som används är gammal, kan simuleringen gå långsamt.
Man kan då byta till en snabbare dator genom att göra följande:

Använd samma terminalfönster som användes vid kopiering av katalogen
fs_model. Skriv i terminalfönstret enligt den feta texten nedan.

>rlogin <datornamn>
Password: <skriv ditt Unix lösenord här>
Last login: Mon Oct  7 08:42:50 from phoenix
Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic February 2000
Set display (q)uit [phoenix]:0 :<tryck enter>
Load Empire profile ...
Load Domain profile ...
.profile[16]: test: argument expected
Load User profile ...
We could NOT read profile.EASY5, skipping....
>

Som <datornamn> kan man välja exempelvis runner. Nu är det klart för att
starta modellen.

3.2 Start av modell

För att starta modellen måste man stå i katalogen sim_model_fuel_system. För att
komma till den katalogen görs följande:

1. Skriv cd sim_model_fuel_system i terminalfönstret som man loggade in i.

2. Skriv nu i fönstret <xmath &>

Modellen och flera andra fönster startar nu. Man kan förminska alla fönster utom
klickmenyn "startfönstret", se bild 1.
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Bild 1 Startfönstret.

4 SNABBSTART

Här ges en guidad tur genom en simulering för att ge en snabb inblick i hur man
använder sig av användargränssnittet och för att få en inblick i hur en simulering
går till.

4.1 Typ av simulering

Först måste man välja vilken typ av simulering som ska genomföras, se bild 1.
Följande typer av simulering finns:

• Custom-built, här väljer man att skapa ett eget simuleringsfall.

• Predefined mission, här väljer man att simulera ett flygfall som kommer
från systemsimulatorn.

• From file, här väljer man att simulera ett tidigare simulerat flygfall.

Välj Predefined mission och tryck ok.
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Bild 2 Välj typ av uppdrag.

4.2 Typ av uppdrag

Här har man möjlighet att välja färdiga uppdrag, se bild 2. Uppdragen är tagna
från tidigare simuleringar i Saabs systemsimulator.

Välj Spaning och tryck ok.

4.3 Typ av flygplan

Här kan man välja flygplansversion, A, B, C och D.

Välj JAS 39A och tryck ok.

4.4 Antal fälltankar

Här väljer man om flygplanet ska ha fälltankar och i så fall hur många och place-
ring. Välj vänster och höger fälltank.

Välj RD + LD och tryck ok.

4.5 Bränslemängd

Här väljer man vilken bränslemängd flygplanet ska ha. De olika bränslemängder-
na i procent motsvarar tankningsmöjligheten i Gripen. Men eftersom fälltankar är
valda så måste man välja FULL för att fylla dem.

Välj FULL och tryck ok.
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Bild 3 Klickmeny för att ändra defaultvärden.

4.6 Ändra defaultvärden

Här kan man ändra parametrar som rör flygfallet och flygplanet. Man kan också
plotta parametrarna för att få en grafisk bild av hur dessa ser ut, se bild 3.

Välj Plot the parameters och tryck ok

Man får nu upp ett grafiskt fönster där de olika parametrarna är plottade som funk-
tion av simuleringstiden. Man har även möjlighet att plotta enstaka parametrar.

Välj No och tryck ok.

Välj No igen och tryck ok.

4.7 Simulera

Här kan man välja att "fela" mjuk- och hårdvara och man kan simulera. "Fela"
mjuk- och hårdvara återkommer vi till.
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Välj Simulate interactive och tryck ok. Xmath läser nu av alla varibler.

4.8 Interaktiv simulering

Man får nu upp en simuleringsmodell, se bild 4. De olika blocken i simulerings-
modellen har olika färger. Dubbelklicka på det bruna blocket. Man ser nu anime-
ringsfönstret där tankar, ventiler m.m. finns presenterade, se bild 5. Vänta en liten
stund tills det står "init" längst ner till höger. Tryck sedan på den gröna knappen
som liknar en play-knapp, se bild 6. Simuleringen startar. När simuleringen är slut
står det "simulation ended" längst ner i vänstra hörnet. Avsluta den animerade si-
muleringen genom att välj exit under file-menyn, se bild 6.

Bild 4 Block i systembuild modellen.



021030 1.0Ö

PM GDGB-02-136

GDGB-EXL Michael Lindgren 9(28)
Infoklass Info. class Datum Date Utgåva Issue Sida Page

Dokumentslag Type of document Reg-nr Reg. No

9(28)
Utfärdare (tj-st-bet, namn) Issued by

Saab AB
IN

 5
00

03
49

-0
13

 U
tg

 5
 0

1.
01

 a
llm

_s
v 

F
ra

m
eM

ak
er

 5

Bild 5 Animeringsfönster systembuild.

Bild 6 Manöverpanelen i Systembuild

4.9 Plotta

Här kan man välja att plotta resultatet, starta från början, "fela" signaler eller av-
sluta.

Välj Plot och tryck ok.

Man har nu möjlighet att plotta mjukvara, hårdvara eller de signaler man önskar.

Välj Bus signals och tryck ok.

Man har nu möjlighet att plotta olika bussignaler.
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Välj Fs status och tryck ok.

Man får nu upp ett grafiskt fönster där de aktuella plottarna finns, se bild 7.

Bild 7 Grafiskt fönster med flera plottar.

Man kan nu välja att göra endast en plott.

Välj Plot a singel graph och tryck ok.

Välj Transfer Status och tryck ok.

Man kan nu välja att skriva ut plotten eller zooma.

Välj Zoom och tryck ok.

Man får nu upp ett fönster där man anger vilka koordinater som ska zoomas in, se
bild 8. Välj ett lämpligt område att zooma.
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Bild 8 Ange vilka koordinater som ska zoomas in.

När den zoomade plotten har kommit fram kan man välja att zooma in igen, skriva
ut plotten eller att inte göra något.

Välj Nothing och tryck ok.

4.10 "Fela" signaler

Man står nu i fönstret som man kan välja att starta från början, "Fela" mer signa-
ler, spara data, plotta och avsluta. Vi väljer att "fela" signaler.

Välj Err more signals och tryck ok.

Bild 9 Klickmeny för att; "fela" mjukvara , "fela" hårdvara och simulera.

Här väljer man att "fela" hårdvara, se bild 9

Välj Hardware failure och tryck ok.
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Nu har man möjlighet att välja vilket hårdvarufel man vill införa. Vi vill fela
transferpumpen och ventilen till vänster fälltank.

Välj Tp och tryck ok.

Man får nu upp ett fönster där man kan välja att plotta signalen till transferpumpen
men vi ska inte göra det nu.

Välj Tp failed och tryck ok.

Man får nu upp ett fönster där man kan välja att införa fel på olika sätt och efter-
som transferpumpen är antigen hel eller trasig enligt simuleringsmodellen så kan
man inte rampa in felet. Därför väljer vi att "fela" pumpen under en viss period.

Välj Step with determined length och tryck ok.

Nu får man bestämma när felet ska komma.

Välj 400 och tryck ok.

Nu får man bestämma när felet ska försvinna.

Välj 800 och tryck ok.

Nu har man fönstret där man kan välja vilka ventiler, pumpar m.m. som man vill
"fela". Vi ska "fela" ventilen till vänster fälltank.

Välj LDV och tryck ok.

Nu får man frågan på vilket sätt ventilen ska vara trasig. Vi ska "fela" ventilen
stängd.

Välj LDV Failed Closed och tryck ok.

Här får man välja hur ventilfelet ska uppträda vi väljer samma som för transfer-
pumpen d.v.s. step with determined length och samma tider, start vid 400 och stop
vid 800.

Välj Step with determined length och tryck ok.

Välj 400 och tryck ok.

Välj 800 och tryck ok.

Här kan man "fela" flera; ventiler, pumpar m.m. men vi väljer att inte göra det.

Välj Nothing och tryck ok.
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Hoppa tillbaks till avsnitt 4.7 i användarhandledningen, välj där att simulera in-
teraktivt, fortsätt sedan med avsnitt 4.8, 4.9. I avsnitt 4.9 i användarhandledningen
ska man inte se bild 7, se istället bild 10, där kan man se att transferpumpen är
trasig mellan 400 s och 800 s genom att transferstatus är = 1, vilket betyder diffe-
rential transfer. När man sedan är klar med avsnitt 4.9 i användarhandledningen
väljer man att avsluta genom att välja Quit och trycka ok.

Bild 10 Transferpumpen är "felad" mellan 400 och 800 sekunder.

4.11 Avsluta Xmath/Systembuild

Man avslutar nu Xmath/Systembuild genom att välja Quit under file-menyn i
Xmath fönstret, se bild 11. Man får en fråga om man vill spara.

Välj Quit without save och tryck ok.
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Bild 11 Xmathfönster.

5 BESKRIVNING AV PROGRAM

Här ges en beskrivning hur programmet är uppbyggt och vad man kan göra med
klickmenyerna.

5.1 Grafisk beskrivning av programmet

Programmet startar i startblocket och går neråt enligt pilarna i bild 12. Man har
möjlighet att gå framåt och bakåt mellan de block som har dubbel pil i bild 12.
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5.2 Klickmenyer

Här kommer en beskrivning av varje klickmeny. Beskrivning av klickmenyerna
kommer att ske i samma ordning som vid simulering. Man kan titta på bild 12 för
att följa simuleringen.

 Start

Predefined From file

Sim. time

 Scenario

Drop tanks

Fuel quant.

 Change
 default Plot

Failure
valve Plot

 Plot
 Quit

Start,Plot
Fail.,Quit

Plot

Mission

Custom-
built

Custom-
built

Custom-
built

Bus failure
or sim

mission

Aircraft
type
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Man kan i användargränssnittet "fela" och ändra signaler hur dessa ändringar går
till beskrivs i avsnitt 5.2.12.

5.2.1 Start

Se bild 1. Här kan man välja simulera på 3 olika sätt:

1. Custom-built, man väljer att själv skapa ett eget simuleringsfall, d.v.s. sätter
simuleringstid, tankar, bränslemängd, picth, roll, g_fact och höjd.

2. Predefined mission, man väljer att simulera ett färdigt flygfall, d.v.s. Simu-
leringstid, pitch, roll, g_fact, och höjd får man på fil från Saabs systemsi-
mulator.

3. From file, man väljer att simulera en tidigare simulering, d.v.s. man har spa-
rat indata från en tidigare simulering och vill ha samma indata som då.

5.2.2 Sim. time

Man sätter hur lång simuleringstid man önskar.

5.2.3 Mission

Här väljer man de olika färdiga flygfallen som kommer från Saabs systemsimu-
lator, se bild 2.

5.2.4 Scenario

Här kan man välja om flygplanet ska vara på marken eller i luften.

5.2.5 Aircraft type

Man kan välja om flygplanet ska vara två-sits eller en-sits.

5.2.6 Drop tanks

Här kan man välja om flygplanet ska ha fälltankar och i så fall hur många och vil-
ken placering.

5.2.7 Fuel quant.

Bränslemängden som flygplanet ska ha vid början av simuleringen besämms här.
Man kan välja att fylla flygplanet med bränsle till 40%, 50%, 70% eller FULL
INTL. Om man ska tanka upp fälltankarna så måste man välja FULL.

Man kan även välja custom-built "Set each tank". Då får man bestämma själv vil-
ken bränslemängd alla tankar ska ha. Man kan plotta bränslemängden för tankar-
na för att få en överblick hur man har valt.
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5.2.8 Change default

Här har man möjlighet att ändra flygfallet för roll, pitch, höjd m.m.. Man kan även
plotta parametrarna för att få en bättre överblick.

5.2.9 Failure or sim

Här kan man göra följande:

1. Hardware failure, d.v.s. man kan bestämma vilken tid och hur felet ska dyka
upp.

2. Software failure, d.v.s. man kan bestämma vilken tid och hur felet ska dyka
upp.

3. Simulate, d.v.s. man kan välja att simulera i bakgrunden utan att anime-
ringsfönstret dyker upp.

4. Simulate interactive, d.v.s. animeringsfönstret öppnas och man kan titta på
ventil- och pumpkommandon, bränslemängd, pitch, roll, m.m..

Väljer man att göra 1 eller 2 så kommer man få upp en klickmeny där man kan
välja diverse signaler, ventiler och andra delar som man kan "fela". Dessa signaler
går också att plotta.

5.2.10 Start, plot, failure, quit

Här kan man göra följande:

1. Start from beginning, Man hoppar till avsnitt 5.2.1 och börjar om från start,
vilket innebär att alla parametrar får sitt defaultvärde.

2. Err more signals, Man hoppar till avsnitt 5.2.9 och har möjlighet att införa
fler fel i simuleringsmodellen. Alla parametrar behåller sitt värde.

3. Plot, Man har möjlighet att plotta hårdvara, mjukvara, felkoder, och själv
bestämma vilka signaler som ska plottas i samma fönster genom att ange
nummer på de signaler man vill plotta. Signalnummer se tabell 1.

4. Save indata, Man kan spara indata från en simulering på fil. Denna fil kan
sedan användas vid ett senare tillfälle för att köra simuleringen igen. Detta
för att man eventuellt vill titta på någonting mer då simuleringen gjordes.
Hur detta går till visas i avsnitt 7.

5. Quit, Här avslutar man användargränssnittet och man hamnar i Xmath
fönstret.
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5.2.11 Plot

Man kan plotta både in- och utsignaler från modellen. Plottarna presenteras i ett
gemensamt fönster och utifrån detta kan man välja att plotta en enskild signal.
Man har även möjlighet att zoom in plotten.

5.2.12 "Fela" och ändra signaler

Man kan göra följande med signalerna:

1. Constant, här får signalen ett värde från start till slut av simuleringen. Kan
användas för alla typer av signaler, logiska och diskreta.

2. Step, här gör signalen ett steg vid den tiden man bestämmer. Kan användas
för alla typer av signaler.

3. Pulse, här blir det en puls i signalen vid den tiden man bestämmer. Pulsen
är ett sampel. Kan användas av alla typer av signaler.

4. Step with determined length, här gör signalen ett steg vid den tid man be-
stämmer och signalen återgår till vid den tid som man bestämmer. Kan an-
vändas på alla typer av signaler.

5. Ramp, Här kommer signalen att gå från det startvärdet som signalen har till
det värde som man bestämmer. Detta sker på den tid som man har satt. Den-
na funktion kan inte användas för logiska signaler.

Man har möjlighet att kombinera ovanstående genom att plotta signalen och lägga
in steg, ramp m.m. vid olika tidpunkter.

6 HUR MAN GÅR TILLVÄGA DÅ ETT NYTT FÄRDIGT
FLYGFALL SKA SIMULERAS

För att införa ett nytt flygfall krävs att man kan lite Unix och har koll på filhante-
ring.

För att simulera ett nytt flygfall från systemsimulatorn krävs att data görs om
d.v.s. att datat är samplat med 1 Hz. Data kan göras om genom att interpolera data
med hjälp av Matlab.

Man ställer sig i sökvägen sim_model_fuel_system och öppnar Matlab genom att
skriva matlab & i terminalfönstret. Lägg filen som ska interpoleras i mappen
sim_model_fuel_system. Öppna filen intep_ac_data.m som ligger i mappen
sim_model_fuel_system. Gör det som står i filen. Man kan sedan stänga ner Mat-
lab. Flytta nu filen till mappen fs_aircraft_data och ändra namnet på filen till
my_mission.dat. Man är nu klar och kan börja att simulera genom att välja My
mission på klickmenyn som visas i bild 2.
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7 HUR MAN GÅR TILLVÄGA FÖR ATT SPARA ELLER
SIMULERA ETT GAMMALT SIMULERINGSFALL

För att spara en simulering eller att simulera ett gammalt simuleringsfall krävs det
att man vet hur filhanteraren fungerar i Unix.

7.1 Spara

När man står i klickmenyn där man kan spara.

Välj Save to file och tryck ok.

Sedan öppnar man filhanteraren i Unix och klickar sig fram till mappen
fs_aircraft_data under mappen sim_model_fuel_system. Öppna fs_aircraft_data
och byt namn på filen my_data.u. Observera att filen måste sluta på .u, t.ex.
körning021001.u

7.2 Simulera "From file"

Man börjar med att öppna filhanteraren i Unix och klicka sig fram till
fs_aircraft_data under mappen sim_model_fuel_system. Man öppnar
fs_aircraft_data och lägger filen där och byter namn på den till my_data.u, om
det redan finns en fil med namnet my_data.u kasta den.

Nu kan man köra en simulering med gammal data genom att välja "From file" (se
bild 1).

Välj From file och tryck ok.
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8 UTSIGNALER FRÅN SYSTEMBUILD

Tabell 1 Utsignaler från Systembuild.

Signalnamn Nummer Typ

FSE_BPPS 1 Logical

FSE_TPPS 2 Logical

Quantity_T1NGT 3 Float

Quantity_T1F 4 Float

Quantity_T1A 5 Float

Quantity_T2A 6 Float

Quantity_T2F 7 Float

Quantity_T3 8 Float

Quantity_T5L 9 Float

Quantity_T4L 10 Float

Quantity_T5R 11 Float

Quantity_T4R 12 Float

Quantity_LD 13 Float

Quantity_CD 14 Float

Quantity_RD 15 Float

Quantity_VT 16 Float

FSE_C_DROP_LOW_LEVEL 17 Logical

FSE_L_DROP_LOW_LEVEL 18 Logical

FSE_R_DROP_LOW_LEVEL 19 Logical

FSE_T1_LLVS 20 Float

FSE_VT_HLVS 21 Float

FSE_T5L_LLVS 22 Float

FSE_T5R_LLVS 23 Float

FSE_TEMP_SENSOR 24 Float

FSE_TEMP_COMP 25 Float

FSE_CVU_HAPS 26 Logical

FSE_CVU_LAPS 27 Logical
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FSE_T1_OUTPUT_VALVE_POS 28 Logical

FSE_T1_INPUT_VALVE_POS 29 Logical

FSE_T2_OUTPUT_VALVE_POS 30 Logical

FSE_T2_INPUT_VALVE_POS 31 Logical

FSE_T3_OUTPUT_VALVE_POS 32 Logical

FSE_T3_INPUT_VALVE_POS 33 Logical

FSE_L_WING_VALVE_POS 34 Logical

FSE_R_WING_VALVE_POS 35 Logical

FSE_C_DROP_VALVE_POS 36 Logical

FSE_L_DROP_VALVE_POS 37 Logical

FSE_R_DROP_VALVE_POS 38 Logical

FSE_T1_ARTU_VALVE_POS 39 Logical

FSE_RSV_POS 40 Logical

FSE_TCV_POS 41 Logical

FSE_CVU_CLAPPER_PARTIAL 42 Logical

FSE_CVU_CLAPPER_ALL 43 Logical

FSE_GATE_VALVE_POS 44 Logical

LPC_Moving 45 Logical

LPC_Finished 46 Logical

LPC_CLOSED_Actual 47 Float

FSE_PRESELECTOR_0 48 Logical

FSE_PRESELECTOR_1 49 Logical

FSE_PRESELECTOR_2 50 Logical

FSE_C_DROP_ID 51 Float

FSE_L_DROP_ID 52 Float

FSE_R_DROP_ID 53 Float

pF_Probe_T1_1 54 Float

pF_Probe_T1_2 55 Float

pF_Probe_T1_3 56 Float

pF_Probe_T2_1 57 Float

Tabell 1 Utsignaler från Systembuild.

Signalnamn Nummer Typ
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pF_Probe_T2_2 58 Float

pF_Probe_T2_3 59 Float

pF_Probe_T3_1 60 Float

pF_Probe_VT 61 Float

pF_Probe_T4L_1 62 Float

pF_Probe_T4L_2 63 Float

pF_Probe_T5L_1 64 Float

pF_Probe_T5L_2 65 Float

pF_Probe_T4R_1 66 Float

pF_Probe_T4R_2 67 Float

pF_Probe_T5R_1 68 Float

pF_Probe_T5R_2 69 Float

pF_Probe_LD 70 Float

pF_Probe_CD 71 Float

pF_Probe_RD 72 Float

T1_Empty 73 Logical

T2_Empty 74 Logical

T3_Empty 75 Logical

LW_Empty 76 Logical

RW_Empty 77 Logical

LD_Empty 78 Logical

CD_Empty 79 Logical

RD_Empty 80 Logical

TP_Inflow 81 Float

TP_Outflow 82 Float

Diff_Inflow 83 Float

Diff_Outflow 84 Float

TRANS_STAT 85 Integer

Q_CG_CT1F 86 Float

Q_CG_CT1A 87 Float

Tabell 1 Utsignaler från Systembuild.

Signalnamn Nummer Typ
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Q_CG_CNGT 88 Float

Q_CG_CT2F 89 Float

Q_CG_CT2A 90 Float

Q_CG_CT3 91 Float

Q_CG_CVT 92 Float

Q_CG_CT4L 93 Float

Q_CG_CT4R 94 Float

Q_CG_CT5L 95 Float

Q_CG_CT5R 96 Float

Q_CG_CCD 97 Float

Q_CG_CLD 98 Float

Q_CG_CRD 99 Float

CG_VAL 100 Float

Q_SEND 101 Float

HIGH_APRW 102 Integer

FPRW 103 Logical

LOW_APRW 104 Logical

LLW 105 Logical

DT_STAT_CD 106 Logical

DT_STAT_LD 107 Integer

DT_STAT_RD 108 Integer

PROBE_OK_LDT 109 Integer

PROBE_OK_RDT 110 Logical

PROBE_OK_CDT 111 Logical

PROBE_OK_T4L_1 112 Logical

PROBE_OK_T4L_2 113 Logical

PROBE_OK_T5L_1 114 Logical

PROBE_OK_T5L_2 115 Logical

PROBE_OK_T4R_1 116 Logical

PROBE_OK_T4R_2 117 Logical

Tabell 1 Utsignaler från Systembuild.

Signalnamn Nummer Typ
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PROBE_OK_T5R_1 118 Logical

PROBE_OK_T5R_2 119 Logical

PROBE_OK_T1_1 120 Logical

PROBE_OK_T1_2 121 Logical

PROBE_OK_T1_3 122 Logical

PROBE_OK_T2_1 123 Logical

PROBE_OK_T2_2 124 Logical

PROBE_OK_T2_3 125 Logical

PROBE_OK_T3_1 126 Logical

PROBE_OK_V_T 127 Logical

DEF_AC_MASS 128 Float

CLOSE_T1O 129 Logical

CLOSE_T1I 130 Logical

CLOSE_T2O 131 Logical

CLOSE_T2I 132 Logical

CLOSE_T3O 133 Logical

CLOSE_T3I 134 Logical

CLOSE_AT1 135 Logical

CLOSE_CDV 136 Logical

CLOSE_LDV 137 Logical

CLOSE_RDV 138 Logical

CLOSE_RWV 139 Logical

CLOSE_LWV 140 Logical

CLOSE_TCV 141 Logical

CLOSE_RSOV 142 Logical

T1O_CLOSED 143 Logical

T1I_CLOSED 144 Logical

T2O_CLOSED 145 Logical

T2I_CLOSED 146 Logical

T3O_CLOSED 147 Logical

Tabell 1 Utsignaler från Systembuild.

Signalnamn Nummer Typ
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T3I_CLOSED 148 Logical

AT1_CLOSED 149 Logical

CDV_CLOSED 150 Logical

LDV_CLOSED 151 Logical

RDV_CLOSED 152 Logical

RWV_CLOSED 153 Logical

LWV_CLOSED 154 Logical

TCV_CLOSED 155 Logical

RSOV_CLOSED 156 Logical

ACCES_TANKS_LD_T 157 Logical

ACCES_TANKS_RD_T 158 Logical

ACCES_TANKS_CD_T 159 Logical

ACCES_TANKS_LW_T 160 Logical

ACCES_TANKS_RW_T 161 Logical

PRGC_ENERG 162 Logical

VU1C_ENERG 163 Logical

CVU_PARTIAL 164 Logical

CVU_ALL 165 Logical

TP_PRESS_OK 166 Logical

BP_PRESS_OK 167 Logical

HIGH_AIR_PR 168 Logical

LOW_AIR_PR 169 Logical

LW_LL 170 Logical

RW_LL 171 Logical

HIGH_LEVEL 172 Logical

RD_LL 173 Logical

CD_LL 174 Logical

LD_LL 175 Logical

TP_CMD_CORR 176 Float

SYS_STAT 177 Integer

Tabell 1 Utsignaler från Systembuild.

Signalnamn Nummer Typ
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REF_STAT 178 Integer

ATT_STAT 179 Integer

CG_STAT 180 Integer

BAD_TRANSF 181 Integer

Spare 182 Float

FAILURE_CODE_503 183 Float

FAILURE_CODE_504 184 Float

Spare 185 Float

Spare 186 Float

Spare 187 Float

Spare 188 Float

Spare 189 Float

Spare 190 Float

Spare 191 Float

Spare 192 Float

Spare 193 Float

Spare 194 Float

FAILURE_CODE_515 195 Float

FAILURE_CODE_516 196 Float

FAILURE_CODE_517 197 Float

FAILURE_CODE_518 198 Float

FAILURE_CODE_519 199 Float

FAILURE_CODE_520 200 Float

FAILURE_CODE_521 201 Float

FAILURE_CODE_522 202 Float

FAILURE_CODE_524 203 Float

FAILURE_CODE_525 204 Float

FAILURE_CODE_526 205 Float

FAILURE_CODE_614 206 Float

FAILURE_CODE_555 207 Float
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FAILURE_CODE_556 208 Float

Spare 209 Float

Spare 210 Float

Spare 211 Float

FAILURE_CODE_560 212 Float

FAILURE_CODE_561 213 Float

FAILURE_CODE_562 214 Float

FAILURE_CODE_563 215 Float

FAILURE_CODE_564 216 Float

FAILURE_CODE_565 217 Float

FAILURE_CODE_566 218 Float

FAILURE_CODE_567 219 Float

FAILURE_CODE_568 220 Float

FAILURE_CODE_569 221 Float

FAILURE_CODE_570 222 Float

FAILURE_CODE_571 223 Float

FAILURE_CODE_572 224 Float

FAILURE_CODE_573 225 Float

FAILURE_CODE_574 226 Float

FAILURE_CODE_575 227 Float

FAILURE_CODE_576 228 Float

FAILURE_CODE_578 229 Float

FAILURE_CODE_579 230 Float

FAILURE_CODE_580 231 Float

FAILURE_CODE_581 232 Float

FAILURE_CODE_582 233 Float

Spare 234 Float

FAILURE_CODE_600 235 Float

FAILURE_CODE_611 236 Float

FAILURE_CODE_612 237 Float
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FAILURE_CODE_615 238 Float

FAILURE_CODE_616 239 Float

FAILURE_CODE_617 240 Float

FAILURE_CODE_618 241 Float

Spare 242 Float

FAILURE_CODE_620 243 Float

FAILURE_CODE_621 244 Float

FAILURE_CODE_622 245 Float

FAILURE_CODE_623 246 Float

FAILURE_CODE_624 247 Float

FAILURE_CODE_625 248 Float

FAILURE_CODE_626 249 Float

FAILURE_CODE_627 250 Float

FAILURE_CODE_628 251 Float

FAILURE_CODE_629 252 Float

FAILURE_CODE_633 253 Float

FAILURE_CODE_634 254 Float

FAILURE_CODE_635 255 Float

FAILURE_CODE_636 256 Float

Spare 257 Float

Spare 258 Float

Spare 259 Float

Spare 260 Float

Spare 261 Float

LW 262 Logical

RW 263 Logical

FL 264 Logical

Logical
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Bilaga 2 Huvudprogram användargränssnitt

#{----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det här är huvudprogrammet som ropar upp andra underprogram.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------}#

command fs_sw_hw_main

#{----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Här kan användaren välja om han/hon vill simulera ett färdigt flygfall eller
att skapa ett eget flygfall.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------}#
<simulate>
type_sim=getchoice("How do you want to simulate?",
["Custom-built","Predefined mission","From file"],{defaultchoice=2})

if (type_sim == 1) then

#{------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Här bestämms hur lång tid användaren vill simulera.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------}#
               simulation_time

#{----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Här får konstanter och variabler i mjuk- och hårdvarumodellen ett default-värde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------}#

      fs_hw_default_parametrar
 fs_sw_default_parametrar

fs_model_init_input_hw
fs_model_init_input_sw

#{---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Här bestämmer användaren flygfall och vilken flygplans-typ som ska simuleras
------------------------------------------------------------------------------------------------------------}#

fs_model_aircraft_type
fs_aircraft_scenario type_sim

#{----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Här sätts ett default-värde till de vektorer som går att ändra när man vill simulera
ett fel i mjuk- eller hårdvaran.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------}#

fs_model_err_init_input_hw
fs_model_err_init_input_sw

#{----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om användaren väljer att simulera ett “Ready made mission” så startar simuleringen
här.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------}#
elseif (type_sim == 2)
             <mission_start>

mission = getchoice("Which mission do you want simulate?",
["Jakt_1","Jakt_2a","Jakt_3","Spaning","Attack","My_mission"],
{defaultchoice=1})

#{------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Här laddar Xmath data för att fastställa vilken simuleringstid datat har.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------}#
              if (mission < 1 | mission > 6) then
                            goto mission_start
               else
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            fs_flygfall mission
               endif
#{-------------------------------------------------------------------------------------------------
Här får konstanter och variabler i mjuk- och hårdvarumodellen ett default-värde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------}#

fs_hw_default_parametrar
fs_sw_default_parametrar

 fs_model_init_input_hw
fs_model_init_input_sw

#{------------------------------------------------------------------------------------------------
Här kan användaren bestämma vilken flygplans-typ som ska simuleras.
----------------------------------------------------------------------------------------------------}#

fs_model_aircraft_type

#{-------------------------------------------------------------------------------------------------
Här sätts ett default-värde till de vektorer som går att ändra när man vill simulera
ett fel i mjuk- eller hårdvaran.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------}#
               fs_model_err_init_input_hw

fs_model_err_init_input_sw

#{-------------------------------------------------------------------------------------------------
Här laddar Xmath ett specifikt uppdrag.
---------------------------------------------------------------------------------------------------}#

fs_flygfall mission
fs_aircraft_scenario type_sim

else

#{-------------------------------------------------------------------------------------------------
Här kan användaren ladda data som sparats från en tidigare simulering.
Antingen skriver användaren filnamnet efter fs_aircraft_data/ eller så döper
användaren om filen som ska simuleras till my_data.u och lägger den i katalogen
fs_aircraft_data.
---------------------------------------------------------------------------------------------------}#

load main.u "fs_aircraft_data/my_data.u"

main.t=[1:1:length(main.u(1,:))]
goto sim_from_file

endif

#{------------------------------------------------------------------------------------------------
Här användaren välja att simulera eller införa fel i mjuk- och hårdvara.
----------------------------------------------------------------------------------------------------}#
<err_signal>

fail_signal=getchoice("What do you want to do?",["Hardware failure",
"Software failure","Simulate","Simulate interactive"],
{defaultchoice=4})
if (fail_signal == 1) then

fs_model_err_signal_hw
goto err_signal

elseif (fail_signal == 2)
fs_model_err_signal_sw
goto err_signal

elseif (fail_signal == 3)

#{-------------------------------------------------------------------------------------------------
Här skapas invektorn till Systembuild och simuleringen startar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------}#

main.u=fs_create_insignal()
main.y=sim("FS_SW_HW",main.t’,main.u’)

elseif (fail_signal == 4)
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#{----------------------------------------------------------------------------------------------
Här skapas invektorn till Systembuild och den interaktiva simuleringen startar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------}#

main.u=fs_create_insignal()
             <sim_from_file>

main.y=sim("FS_SW_HW",main.t’,main.u’,{interact})
else

goto err_signal
endif

#{---------------------------------------------------------------------------------------------
Här kan användaren välja att; plotta, starta från början, “fela“ fler signaler,
spara data och avsluta simuleringen.
------------------------------------------------------------------------------------------------}#
main.y_help=main.y
main.t_help=main.t
<get_event>
event=getchoice("What do you want to do",["Start from beginning";
"Err more signals";"Plot";"Save input data";"Quit"],{defaultchoice=3})
main.t=main.t_help
main.y=main.y_help

if event==1 then
goto simulate

elseif event==2 then
goto err_signal

elseif event==3
#{---------------------------------------------------------------------------------------------
Här plottas simuleringsresultatet. Men innan detta görs så plockas de 20
först samplen bort från utsignalsvektorn.
------------------------------------------------------------------------------------------------}#
             main.y=main.y(21:length(main.y))
             main.t=main.t(1:(length(main.y)))

fs_plot
goto get_event

elseif event == 4

#{----------------------------------------------------------------------------------------------
Här kan användaren spara data genom att ändra filnamnet efter fs_aircraft_data/
eller spara och sedan gå till filhanteraren och ändra namnet my_data.u.
-------------------------------------------------------------------------------------------------}#
              save main.u "fs_aircraft_data/my_data.u"

goto get_event
elseif event == 5

return
else

beep " You must specify an event!"
          goto get_event

endif

endcommand
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