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Abstract 
This bachelor thesis includes two different manuals and design of an interface box between a 
test object and a general test station (computer) with ARINC429 communication. 
 
There are three different purposes with this project: 
  
The first is to setup a general test station with ARINC429 communication using a 
communications card from DDC (DD-42916i3-300) and software from Ampol Technologies 
(dataSIMS).  
 
The second is to design a new interface between the test computer and the test object. As well 
as implementing two components in the equipment. 
 
The third is to write two separate manuals to guide the users of this equipment. There are two 
different kinds of users of this equipment, technicians and system engineers. Technicians use 
the equipment to test and repair flight components. System engineers will implement new 
components in the equipment. 
 
The result of this project is a working test station with a new interface and two manuals. 
 
 

Sammanfattning 
Detta examensarbete innehåller framtagning av två olika manualer samt design av ett 
gränssnitt mellan en generell teststation (dator) och ett testobjekt som kommunicerar med 
ARINC429-standarden. 
 
Projektet har tre olika syften: 
 
Det första syftet är att driftsätta en generell teststation som kommunicerar med ARINC429-
standarden, vilket sker genom studier av standarden. Detta är en seriell data-
kommunikationsstandard. Kommunikationskortet som används i detta projekt är från DDC 
(DD-42916i3-300) och mjukvaran är dataSIMS från Ampol Technoligies. 
 
Det andra syftet är att designa ett generellt gränssnitt mellan datorn och testobjekten samt 
driftsätta två komponenter i utrustningen 
 
Det tredje syftet är att skriva två separata manualer för utrustningen, varav den ena riktar sig 
mot systemingenjörerna (som ska sätta upp nya testapplikationer i utrustningen) och den 
andra mot teknikerna (som använder utrustningen för att testa och reparera komponenter). 
 
Resultatet av projektet är en fungerande teststation inklusive nytt gränssnitt med två manualer 
samt två driftsatta komponenter.     
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Förord 
Moderna flygplanskomponenter kommunicerar i dag i allt högre grad över olika databussar 
varav, ARINC429 är en av de mest använda standarderna. Saab Aviocomp AB, som är ett 
företag inom underhållsbranschen av flygplanskomponenter, har på sin avionikverkstad en 
äldre teststation som kommunicerar med denna standard som de önskar ersätta med en 
modernare utrustning. Denna rapport förklarar hur ARINC429-standarden är uppbyggd samt 
hur den gamla utrustningen ersatts av en nyare. Arbetet har utförts under tio veckor på SAAB 
Aviocomp AB som har sin verksamhet i Malmslätt. 
 
Under arbetets gång har vissa problem uppkommit. För att kunna lösa dessa problem har jag 
haft diskussioner med systemingenjörerna Anders Strand och Sven-Åke Larsson för att hitta 
lösningar på problemen, därvid vill jag tacka dessa samt min handledare Sture Nordmark för 
all hjälp under detta projekt. 
 
Någonstans i Linköpingstrakten våren 2005 
 
Fredrik Johansson 
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1     Inledning 
Detta examensarbete är utfört vid SAAB Aviocomp AB i Linköping. Företaget ingår i 
SAAB-gruppen och är beläget vid Malmens flygplats utanför centrala Linköping. 1982 
bildades företaget ur det militära flygplansunderhållet som dåvarande FFV Aerotech, 
nuvarande Aerotech Telub, utför. 
 
Verksamheten omfattar komponentunderhåll för civila flygplanstyper; speciellt medelstora 
flygplanstyper (Fokker50, SAAB340, Embraer145, Dash8). Detta underhåll omfattar allt från 
propellrar, landställ, hydraulikkomponenter, pneumatikkomponenter, elektromekaniska 
komponenter samt avionik (elektronikenheter i flygplan). SAAB Aviocomp har också ett 
dotterbolag inom samma bransch i Holland. Företaget har i Linköping ca 100 anställda, varav 
ca 40 är mekaniker. Resterande del har administrativa uppgifter som t.ex. inköpare, 
förrådspersonal, säljare, kundkontakter och systemingenjörer. Det holländska dotterbolaget 
har ca 15 anställda. 
 

1.1       Bakgrund 
Arinc429 är en standard för seriell dataöverföring, tekniken används i modernare flygplan för 
kommunikation mellan avionikenheter. På företagets avionikverkstad finns en äldre 
testutrustning som kommunicerar med ARINC429-standarden. Då denna utrustning är drygt 
tio år gammal har det visat sig att det är problem att underhålla denna, samt att 
användargränssnittet mot operatören ej är optimalt gällande presentation av mätresultat. Då 
allt fler komponenter från modernare flygplanstyper kommunicerar med denna standard, det 
kan gälla allt ifrån enklare indikatorer till komponenter med högre komplexitet, har ett behov 
att modernisera och utöka förmågan att underhålla ARINC429 baserade komponenter vuxit 
fram. Genom att kunna byta till ett modernare mätinsamlingskort och en ny mjukvara med ett 
grafiskt användargränssnitt, förväntas att fler komponenter med denna standard skall kunna 
underhållas och repareras inom företaget på ett rationellt sätt. 
 

1.2       Syfte/Specifikation 
Syftet är att konfigurera, driftsätta och dokumentera en generell pc-baserad teststation för 
provning av avionikkomponenter som kommunicerar med ARINC429-standarden. Arbetet 
delas upp i tre huvuddelar. 
 
Del ett består i att studera standarden samt redovisa detta i en del av rapporten. Till hjälp för 
detta ändamål finns hela ARINC429-standarden tillgänglig för studier. 
 
Del två består av studier hur mjukvaran respektive hårdvaran (kommunikationskortet) är 
uppbyggda samt driftsättning av två komponenter i den nya utrustningen och design av ett 
nytt gränssnitt mellan testobjekten och utrustningen. Detta arbete redovisas i rapporten. 
 
Del tre består av dokumentation. Dokumentationen utgörs av en manual för verkstadsbruk 
samt en manual för teknikpersonalen. Då dessa manualer har olika syften blir det två separata 
manualer. Verkstadsmanualen riktar sig mot operatören av mätstationen och teknikmanualen  
mot systemingenjörerna. 
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Teknikmanualens utförande är i blockschemaform, som beskriver olika flöden för olika 
generella fall, med beskrivande text och referenser till mjukvarumanualen för djupare 
detaljstudier. Manualen skall hjälpa teknikpersonalen vid implementering av nya objekt i 
mätstationen. Detta arbete redovisas i form av bilaga till rapporten. 
 
Verkstadsmanualen utformas så att operatörerna av mätdatorn får den tekniska kunskap om 
mjukvaran för att möjliggöra tester av avionikkomponenter, med de förprogrammerade 
testapplikationerna enligt gällande manualer. Vissa dynamiska testfunktioner som är speciellt 
bra att använda i felsökningssyfte presenteras också i manualen. Dessutom förklaras 
ARINC429-standarden väldigt övergripande vad gäller orduppbyggnad och bithastighet. 
Detta arbete kommer också att redovisas som bilaga till rapporten.   
 
Om tidsramen för detta projekt medger önskas en förstudie av en framtida tillbyggnad av 
mätstationen så att den skulle kunna klara av att styra mätinstrument och signalgeneratorer 
genom GPIB-buss med mjukvaran LabView. Detta i ett led att kunna automatisera tester av 
komponenter, vilket skulle kunna leda till kortare testtider, då det i vissa fall kan vara svårt att 
verifiera fel på enheter genom att manuellt sitta och testa objekten. Genom att implementera 
ett automatiskt testförfarande tillsammans med GPIB-buss och LabView ges möjligheten att 
utföra längre testsekvenser utan att det blir alltför personalkrävande. 
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2     Talsystem 
Det finns många olika sätt att representera samma numeriska värden beroende på vilken 
talbas som åsyftas. Framförallt intressant är det hur datorer och avionikkomponenter kodar 
och avkodar olika värden. Det är inte alltid trivialt att inse hur olika kombinationer av olika 
ettor och nollor faktiskt kodar samma numeriska värde. Därför följer här en sammanfattning 
av hur de vanligaste talrepresentationerna kodas och avkodas. 
 

2.1       Talbaser 
I vardagen används det decimala talsystemet vilket är ett positionssystem med basen 10. 
Datorer använder det binära talsystemet, detta är också ett positionssystem men med basen 
två. Det finns också talsystem med andra baser t.ex. hexadecimala med basen 16 och det 
oktala med basen åtta. För att kunna skilja på dessa talbaser används följande notation för att 
i olika talbaser representera decimaltalet 10: 
 
1010 : decimalt 
10102

 : binärt 
A16 : hexadecimalt 
128 : oktalt 
 
För att kunna omvandla från godtycklig talbas till det decimala talsystemet används följande 
algoritm: 
 

1 0
1 0...n n

n nD d b d b d b−
−= × + × + + ×  

 
Där d är värdet av viktningen av talet, D är totala summan av talet, b är den godtyckliga 
talbasen och n är bitens position från 0 till n. Genom att omvandla 10102 till decimaltal 
åskådliggörs algoritmen: 
 

3 2 1 0
2 101010 1 2 0 2 1 2 0 2 8 0 2 0 10= × + × + × + × = + + + =  

 
Det hexadecimala talsystemet är lite speciellt då viktningen är från noll till femton. 
Bokstäverna A, B, C, D, E och F representerar siffrorna 10 till 15, vilket illustreras i följande 
exempel: 
 

2 1 0
16 10BF1 11 16 15 16 1 16 3057= × + × + × =  

 
Omvandling mellan hexadecimala talbasen och den binära görs genom att varje hexadecimalt 
tecken bildar en kombination av fyra binära tecken. På likvärdigt sätt omvandlas oktala tal till 
binära tal, i detta fall bildar varje tecken en kombination av tre binära tecken. Se exemplen 
nedan: 
 

16 2A2 10100010=  
 

8 227 010111=  
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2.2       Binärkodning 
Det finns också olika sätt att representera binära tal. Om det finns behov att kunna 
representera negativa tal reserveras en teckenbit. Det är den MSB (Most Significant Bit) som 
representerar tecknet. Den vanligaste kodningen för positiva och negativa tal är 
tvåkomplementsrepresentation. Denna representation använder sig av vanlig binär kodning 
för positiva tal men med en extra bit adderad till MSB. För positiva tal är den MSB noll. För 
negativatal tas 1-komplementet (invertera samtliga bitar) för det positiva binäratalet och 
adderar med ett. Detta åskådliggörs genom följande exempel: 
 
-1010 = 010102 =101011 = 101102C 

 
tvåkomplementsrepresentation samt BCD (Binary Coded Decimal) är de två mest använda 
dataformaten i ARINC429 kommunikationen. I BCD kodning reserveras fyra bitar till varje 
decimalsiffra. För att förtydliga BCD-kodningen följer ett exempel: 
 
13810 = 0001 0011 1000BCD
 
För att kunna representera negativa tal adderas en teckenbit till MSB, talet ett representerar 
även i detta kodningsformat ett negativt tal och noll på samma sätt ett positivt tal. Vissa 
kombinationer är ej tillåtna i denna kodningsform, det är kodningar som gör att den binära 
summan överstiger nio. Ty viktningsordningen för binäratal med början vid LSB (Least 
Signifikant Bit) är 1, 2, 4, 8. Detta leder till att följande kombinationer ej är tillåtna: 
 
1111BCD =1510 
1110BCD =1410 
1101BCD =1310
1100BCD =1210 
1011BCD =1110 
1010BCD =1010 
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3     Teori ARINC429 
Här beskrivs ARINC429-standarden övergripande, gällande format, hastighet, signalnivåer, 
kodning och historik. Då standarden är väldigt omfattande och flexibel krävs studier av hela 
standarden om man vill fördjupa sig mer. Framförallt gäller det de bitorienterande 
protokollen som beskrivs i kapitel 3.3.3, speciellt hur enheterna på bussen upprätthåller 
kommunikation och kontroll av data som sänds över bussen. 
   

3.1       Historik 
ARINC i sig är ingen standard utan en förkortning av Aeronautical Radio Incorporated och är 
ett företag som utvecklar och tillhandahåller olika system och standarder för flygindustrin. 
Företaget grundades 1929 av dåtidens fyra största amerikanska flygbolag (History of ARINC 
[www] hämtad från http://www.arinc.com/corp_info/history.html  2005-03-24).  
 
ARINC429-standarden publicerades första gången 1977, men redan på tidigt 70-tal började 
digitala utrustningar framstå som ett bättre alternativ än de äldre med analog teknik. Några av 
skälen var att det vid denna tid hade börjat bli kommersiellt gångbart att tillverka integrerade 
kretsar, samt att digitala komponenter ej lider av samma störningskänslighet som analoga. 
Dessa och många andra tekniska aspekter ledde till diskussioner om en ny digital 
datakommunikationsstandard (Spitzer, 2001).  
 
Ytterligare en anledning var att det under denna tid projekterades tre nya flygplanstyper: 
Airbus A-310, Boeing B-757 samt Boeing B-767. Dessa flygplanstillverkare tillsammans 
med tillverkare av komponenter till flygindustrin, undersökte möjligheterna att tillsammans 
arbeta fram en gemensam datakommunikationsstandard. 
 
Parallellt med dessa civila flygplansprojekt arbetades det även på militära flygplansprojekt. 
Även inom dessa projekt var intresset stort av en ny digital kommunikationsstandard. 
Till en början undersöktes möjligheterna om en gemensam standard för både civilt och 
militärt bruk, men det visade sig snart att de civila projekten ej behövde en lika avancerad 
kommunikationsstandard som de militära. 
 
Då dessa nya flygplanstypers olika elektriska delsystem skulle bli mer komplexa än vad 
något annat tidigare designat flygplan varit, skulle det gå åt väldigt mycket elektriska ledare 
för att förbinda nödvändiga enheter med varandra. Genom att låta enheterna kommunicera på 
en databuss skulle mycket vikt kunna sparas genom att det inte skulle behövas så mycket 
kablage. Den standard som tillverkarna samsades om blev ARINC429 eller som det officiella 
namnet är DTIS33 (Digital Transfer Information Standard). Denna standard har använts 
sedan tidigt åttiotal. Den är den mest använda standarden och spås att så förbli långt in på 
tjugohundratalet.  
 
En vidareutveckling på standarden ARINC629 som är mer lik sin militära motsvarighet MIL 
STD-1553B har också utvecklas, men den används idag bara i ett serieproducerat flygplan 
vilket är Boeing B-777 (Collinson, 2003).  
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3.2       Elektriska egenskaper 
ARINC429 är en specifikation som definierar hur avionikutrustning kommunicerar med 
varandra över en seriell databuss. Standarden är känd som Mark 33 Digital Information 
Transfer System (DITS) (ARINC Specification 429Part1-16, 2001). Enheterna som 
kommunicerar på den gemensamma databussen är sammankopplade med skärmad tvinnad 
tvåledare, ledare A samt ledare B. Skärmen är jordad i samtliga kabelavslut (vid kontaktdon) 
och vid hopskarvningar. Kabelimpedansen ligger mellan 60 till 80 ohm, nominellt 75 ohm. 
Sändarna och mottagarna är siganlanpassade för det nominella värdet. Kabeldimensionerna 
varierar mellan AWG (American Wire Gauge) 20 till 26 beroende på önskade egenskaper. 
 
Databussen sänder med halvduplex, vilket innebär att signalinformationen enbart kan sändas 
åt ena hållet på bussen. Detta sätt att sända information på ses både som en stor fördel och en 
nackdel. Fördelen är att enheterna på bussen ej blir så komplexa samt att 
kommunikationsprotokollet ej heller blir lika avancerat som om det skulle arbeta med full 
duplex, vilket var en av anledningarna till att ARINC429 blev den framgång som det blev. 
Nackdelen är om man vill att en enhet både ska kunna skicka och sända information, då 
enheten då måste vara kopplad till två separata bussar. Om nya enheter ska kopplas till 
systemet krävs en ny uppsättning av bussar, vilket också ses som en stor nackdel 
(Moir/Seabrideg, 2003). 
 
Det kan bara finnas en sändare men upp till 20 mottagare på bussen. De mottagande 
enheterna identifierar en ’label’ (varje enhet på bussen har sin specifika anropningskod, 
adress) för att veta vilken av, de max 20, enheterna som behöver den informationen som 
sänds på bussen. Mer detaljerad information om begreppet ’label’ tas upp längre fram i 
kapitlet. Det finns egentligen ingen längdbegränsning på databussen men det vanliga är att 
designa för 175 fot, det finns även moderna sändare som klarar av att arbeta på bussar med 
längder upp till 350 fot. 
 
Data avkodas med hjälp av tre signalnivåer hög, låg och noll. Då tvåledare används i 
systemet detekteras signalnivåerna differentiellt över A och B. Dessa spänningsnivåer 
presenteras tillsammans med spänningsnivåerna mellan A och jord samt mellan B och jord i 
tabell 1. Observera att dessa spännigsnivåer är ideala och att mottagare kan detektera 
signalnivåer som skiljer sig från dessa, mer om det kommer senare i detta kapitel. 
 
 
 Hög Låg Noll 
A - B 10 V  1 ± -10 V  ± 1.0 0 V  0.25 ±
A - jord  5 V   0.5 ±   -5 V  ± 0.5 0 V  0.25 ±
B - jord -5 V   0.5 ±    5 V  ± 0.5 0 V  0.25 ±
Tabell 1: Signalnivåer i ARINC429. 
 
Moduleringstekniken som används för att sända data över bussen är RZ-bipolar (Return to 
Zero), vilket innebär att det alltid blir ett omslag vid varje klockcykel då data sänds över 
bussen. Denna teknik används för att minimera DC-komponenten i signalen [Miller/Beasley, 
2001]. Själva signaleringen ser ut på följande sätt: 
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• Hög signal representeras av att signalen blir hög första halvan av klockcykeln för att 
sedan återgå till noll och vara noll under resterande del av klockperioden. 

  
• Låg signal representeras av att signalen blir låg första halvan av klockcykeln för att 

sedan återgå till noll och vara noll under resterande del av klockperioden. 
 

• Noll, då ligger signalnivån konstant på noll. 
 
Då signalen avkodas differentiellt ser mönstret för hög respektive låg nivå ut som i figur 1.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                    
              Figur 1: Spännigsnivåer differentiellt mellan A och B. 
                             Källa: http://www.condoreng.com/support/downloads/tutorials/ARINCTutorial.PDF
 
ARINC429 använder sig av två bithastigheter på bussen, en hög och en låg. Den höga 
hastigheten motsvarar en bit hastighet på 100 kbps (Kilobits per sekund) och den låga 
hastigheten motsvarar 12 - 14.5 kbps. Det går ej att både sända med låg respektive hög 
hastighet på samma buss. Det behövs inte någon klocka för att sända respektive ta emot data 
eftersom signalnivån på bussen alltid intar nivå noll i slutet på varje bit. Vid detektering av en 
ny bit ändras signalnivån till antingen en hög eller låg signal. Det behövs inte heller någon 
specifik synkroniseringssignal eftersom varje ord som läggs ut på bussen åtföljs av minst fyra 
bitperioder med nivå noll. 
 
Sändarens utimpedans är 75 ohm delat lika på utgång A respektive B. Inimpedansen på 
mottagaren är minimum 8000 ohm vilket leder till min 400 ohm för tjugo mottagare. 
Differentiella ingångskapacitansen och kapacitansen till jord får inte vara större än 50 pF. Se 
figur 2 för schematisk uppbyggnad av sändare och mottagare. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
               Figur 2: Generell sändare och mottagare för ARINC429 data. 
                         Källa: ARINC429 specification part1        
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Det finns två vanliga sätt att sammanbinda komponenter med bussen, med stjärnkoppling 
eller med parallell inkoppling på bussen. Den senaste metoden har blivit den populäraste 
p.g.a. mindre kabeldragning. Stjärnkopplingens stora fördel är att om det skulle uppstå ett 
kabelbrott på bussen tappar bara systemet en användare. Spänningsnivåerna som uppträder 
vid mottagaren i ett reellt system som påverkats av brus är oftast inom följande område: 
 
Hög:   +6.5 till  +13.0 V 
Låg:    -6.5  till  -13.0 V 
Noll:   +2.5 till  -2.5 V 
 

3.3       Ordformat 
Varje ord som sänds över bussen består av 32 bitar, dessa bitar är uppdelade i fem 
undergrupper. Det ska göras gällande att ARINC429-standarden är väldigt flexibel vilket 
leder till att endast ett fåtal av de fem undergrupperna behöver vara intakta. Ordet är numrerat 
från 1 till 32 där 1 är den minst signifikanta biten och 32 den mest signifikanta. Bitordningen 
som sänds över bussen är den att först sänds bit 8 till 1 för att åtföljas av bit 9 till 32. Det 
förekommer ett otal olika datatyper i ARINC429-standarden, här förklaras de vanligaste 
typerna. Det tillkommer några datatyper som visar olika tids- och datumformat. Dessa 
förklaras ej här utan får studeras i standarden. De vanligaste datatyperna är: BCD-kod, binär 
data representerad som två-komplements tal, diskret data, underhållsdata samt AIM 
(Acknowledgement, ISO Alphabet No. 5 and Maintence data). I den nyare versionen av 
standarden tillåts det även att sända bitorienterade paket med data.  En generell uppdelning i 
de fem undergrupperna av ordet visas i tabell 2. 
 
 
P SSM DATA SDI LABEL 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Tabell 2: Generell uppbyggnad ARINC429 ord. 
 
 
3.3.1        Paritetsbit 
Bit nummer 32 är paritetsbit, paritetskontroll av det mottagna ordet är det enda sätt som en 
mottagare kan avgöra om dataordet är korrekt. Det föreskrivs i standarden att pariteten skall 
vara udda, förutom i några specialfall vid test. Det fungerar på följande sätt: sändaren 
detekterar hur många ettor ordet innehåller från bit 1 till bit 31; om det visar sig att det är ett 
udda antal ettor sätts bit position 32 till 0 annars till 1. Mottagaren detekterar antalet ettor i 
dataordet för att avgöra om den sända informationen är riktig. Då systemet arbetar i halv 
duplex finns det ingen möjlighet för mottagaren att fråga om efter samma dataord. Varje 
individuell mottagare hanterar fel på olika sätt, se kapitel 3.3.2 för vidare beskrivning. 
 
 
3.3.2        SSM-fält 
Bit nummer 31 och 30 är SSM-fältet (Sign/Status Matrix). Dessa bitar används för att 
rapportera i vilket skick (Ur funktion/Normal) hårdvaran är i, vilket operationsläge 
(Funktionstest) som hårdvaran befinner sig i samt giltigheten av det data som beräknats 
(Verifierad/Ej beräknad). För binär data tillhör även bit nummer 29 SSM-fältet.  Följande 
uppdelning av de tillstånd som SSM-fältet kan ge besked om är följande: 
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• Otillåten data är definierad som data genererad från en källa som ej kan 
säkerhetsställa korrekt data. Inom denna grupp finns det två grupper av otillåten data. 

 
1. Inte beräknad data. Detta läge sätts när källan ej kan beräkna ett säkert data och det ej 

beror på något systemfel. 
 

2. Felvarning. Detta läge sätts då systemet har upptäckt ett eller flera fel. 
 
Om flera olika fel skulle uppstå samtidigt flaggas det fel som har högst prioritet, där 
felvarning har högst prioritet och normal operation lägst prioritet. De olika dataformaten 
kodar och använder SSM-fältet på olika sätt. 
 
BCD-kodning 
Det finns två olika sätt som ett system som använder sig av BCD-kodning kan hantera fel. 
Det första sättet är att helt enkelt inte sända det ord som är fel. Sätt nummer två bygger på att 
vissa avioniksystem kan detektera när det blivit fel, de felaktiga bitarna ersätts med ”1111”. 
Det leder till att data som skickas har sämre noggrannhet. Om det är ett fel som bara uppstår 
någon enstaka gång påverkar det ej speciellt mycket, eftersom det hela tiden kommer ny data 
som är tillförlitlig. Som ett exempel kan tas om det är en indikator där varje BCD-tal 
motsvaras av en siffra, kommer instrumentet att visa ” - ” när fyra ettor detekteras. Dessutom 
används SSM-fältet också till att visa annan information, se tabell 3 för kodning av SSM-
fältet. 
 
 
Bit nr 31 Bit nr 30 Funktion 
0 0 Plus, Norr, Öst, Höger, Till, Över 
0 1 Ingen beräknad data 
1 0 Funktionstest 
1 1 Minus, Söder, Väst, Vänster, Från, Under 
Tabell 3: Kodning av SSM-fältet vid BCD-data. 
  
Binär-kodning 
Om ett fel uppstår ska källan koda SSM-fältet till felvarning men fortsätta att sända data över 
bussen. Även vid sändning av binär data kan vissa utrustningar detektera fel men ändå 
fortsätta att sända över bussen men med sämre noggrannhet. För att påvisa att data som sänds 
ej är korrekt gällande noggrannhet, sätts bit nr 11 till 1. Denna typ av kodning är bara möjlig 
om dataordet ej överstiger 17 bitar. Här används bit nr 29 som teckenbit. Se tabell 4 för 
kodning av SSM-fältet.  
 
 
Bit nr 31 Bit nr30 Funktion Bit nr 29 Funktion 
0 0 Felvarning 0 Plus, Norr, Öst, Höger, Till, Över 
0 1 Ingen beräknad data 1 Minus, Söder, Väst, Vänster, Från, Under
1 0 Funktionstest   
1 1 Normal drift   
Tabell 4: Kodning av SSM-fält vid binär kodning. 
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Diskret data 
Det finns tre sätt att hantera när data från källan inte är tillförlitlig. 

1. Sätta SSM-fältet till felvarning men fortsätta sända data på bussen. 
2. Stoppa sändning till bussen. 
3. Används på dataord som tillåts innehålla felaktig data, sändaren fortsätter sända 

normalt på bussen men sätter SSM-fältet till ej beräknad data. 
 
Se tabell 5 för utförlig kodning av SSM-fältet. 
 
 
Bit nr 31 Bit nr 30 Funktion 
0 0 Verifierad data 
0 1 Ingen beräknad data 
1 0 Funktionstest 
1 1 Felvarning 
Tabell 5: Kodning av SSM-fältet vid diskret kodning. 
 
 
3.3.3        Data 
Bit 29 till bit 11 är reserverat för att sända data. Data sänds i olika format, vilka har beskrivits 
tidigare i rapporten. Om inte alla positioner i datafältet behövs för att sända data sätts de 
överflödiga bitpositionerna till 0. De två vanligaste sätten att sända numerisk information är 
BCD-kod samt binära tal i tvåkomplementsform. De övriga formaten är ej lika vanligt 
förekommande, för vidare studier om dessa hänvisas till ARINC429 Specification Part 1. 
  
I fallet då datafältet kodar BCD-tal nyttjas, bitpositionerna på följande sätt: genom att tilldela 
det första tecknet bitpositionerna 29-27 och resterande del av datafältet, bit 26-11. Dessa 
databitar delas upp i grupper om fyra bitar för varje tecken, erhålls ett BCD-tal, där den MSB 
siffran max kan anta värdet sju. Om ett högre värde på MSB är önskvärt sätts de tre första 
bitarna till noll. Då tilldelas bit 26-23 MSB siffran. 
 
Vid binärkodning sänds det numeriska värdet kodat direkt i binär form. Bit 29 används som 
teckenbit och bit 28 är MSB. Den MSB ska minst ha halva värdet av det numeriska värdet 
som sänds. Genom att titta i standarden för valfri ’label’ som kodas binärt erhålls en 
skalfaktor som bitvis multipliceras med varje bit position och sedan summeras för att bilda 
det numeriska värde som ska sändas. 
 
 
3.3.4        SDI-fält 
Bit nr 10 och 9 är SDI (Source/Destination Identifier) och används när ett ord ska till en 
specifik enhet i ett multisystem. Det går till på följande sätt: en källa har sitt specifika 
installationsnummer som den sätter i bit 10 och 9. Varje mottagare identifierar SDI-fältet för 
att avgöra vilken sändare som är aktiv för tillfället på bussen, om mottagaren har samma 
installationsnummer tar den emot data. Som exempel kan det vara information från höger och 
vänster motor som sänder data på samma buss in till ett instrument som både kan visa höger 
och vänster. Då måste det vara möjligt att särskilja dessa två sändande enheter ifrån varandra. 
Dessutom tar alla mottagare emot anrop som kodas med 00 vilket är ett allmänt anrop. När 
SDI-fältet ej används sätts dessa bitar till 0. 
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3.3.5        Label 
Bit nr 8 till 1 representerar ’label:n’. ’Label:n'’tillsammans med utrustningskoden utgör den 
viktigaste information för alla som arbetar med ARINC429-standarden. Genom att söka upp 
den ’label’ som är av intresse i standarden, ges all nödvändig information om hur dataordet 
byggs upp, hur det kodas, vilka enheter som rådatan representerar, upplösningen, 
uppdateringsfrekvens och hur många signifikanta bitar som används. I standardpärmen kodas 
’label:n’ med tre oktala siffror som sedan kodas om till åtta binära siffror när data sänds på 
bussen. Samma ’label’ representerar oftast olika utrustningar. För att kunna särskilja olika 
enheter från varandra nyttjas ’label:n’ tillsammans med ett utrustningsidentifikations nummer 
som består av tre hexadecimala siffror. Denna extra kodinformation sänds ej ut på bussen 
utan utnyttjas bara vid t.ex. konstruktion av system eller, som i fallet för detta projekt som 
uppslagsverk när nya komponenter ska kommunicera med testdatorn. ’Label:n’ tillsammans 
med paritetsbiten är de fält som i princip alltid måste finnas med i det sända ordet. ’Label:n’ 
är den del av ordet där den viktigaste informationen finns tillgänglig för mottagaren. 
 
 
3.3.6        Bitorienterat protokoll 
Då ARINC429-standarden antogs 1977, fanns det bara generella instruktioner hur större 
datamängder skulle överföras mellan enheter. 1989 uppdaterades standarden så att den stöder 
filöverföring både på bitnivå och på teckennivå. 
Det protokoll som används för att sända filer mellan ARINC429 komponenter kallas 
Williamsburg-protokollet. Det finns tre versioner av detta protokoll. Dessa tre versioner 
beskrivs utförligt i ARINC429 Part3 specifikationen. För att kunna sända med detta protokoll 
krävs att de kommunicerande enheterna  är utrustade med varsin sändare samt mottagare. 
  
När en enhet vill sända med detta protokoll utförs en startrutin som innebär att sändaren och 
mottagaren tar reda på vilken lägsta version av protokollet som är gemensam genom en 
handskakningsrutin. Vid uppstart av ett system sänder källan ut ett ALO. Detta kommando 
besvaras av enheter som kan hantera detta protokoll, efter detta initieringsförförande vet 
källan om det finns någon mottagare som kan ta emot data. Sedan sänder källan en vanlig 
begäran om att få sända data, RTS (Request to Send). Mottagaren besvarar med ett CTS 
(Clear to Send) och källan startar filöverföringen Sändaren sänder följande sekvens av ord: 
 
SOT(Start of Transmission) 
DATA[1] 
DATA[n]               n är max 253 
EOT(End of Transmission) 
 
Mottagaren kvitterar EOT med ett ACK (Ackknowlegement). Därefter är det möjligt att 
fortsätta filöverföringen, om inte allt data fick plats i den första sekvensen, genom att sända 
ett nytt RTS. 
 
Data som sänds på ovanstående sätt är uppdelat i två olika varianter, full binär och delvis 
binär. Data som sänds är uppdelat i semioktetter vilket i princip är fyra binära bitar. I ordet 
finns det möjlighet att sända 20 databitar, om hela ordet fylls med semioktetter kallas det full 
binär. Om det sänds mindre än fem semioktetter kallas ordformatet delvis binär. Positioner 
som är reserverade för data som ej utnyttjas sätts till noll. 
  
När ett system sänder i detta läge finns en större möjlighet att undersöka om data är korrekt 
eller inte, det har som övriga format en paritetsbit (udda). Dessutom innehåller EOT ordet en 
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CRC-check (Cyclic Redundancy Check). CRC är en matematisk teknik som används vid 
synkron dataöverföring för att detektera fel i data som tas emot. Det är ett effektivt sätt att 
upptäcka felaktigheter, 99.95 av alla fel upptäcks med denna teknik (Miller/Beasly, 2002). 
Tekniken bygger på att varje datasträng representeras av ett polynom som sedan divideras 
och resultatet blir en kvot samt en restprodukt: 
 

( ) ( ) ( )
( )

M x Q x R x
G x

= +  

( )M x  är det binära talet omvandlat till ett polynom 
( )G x  är ett specifikt polynom som används vid divisionen 
( )Q x  kvoten av de två polynomen 
( )R x  resttermen som bildas vid divisionen 

 
Själva kodningen går till så att när ovanstående division är utförd hängs resttermen på det sist 
sända dataordet. Vid mottagaren passerar meddelandet och resttermen ett register, och om 
registret innehåller 0 betyder det att det var en lyckad sändning med noll fel. Det är en 
populär kodningsteknik inte bara för dess höga felupptäckningsgrad utan för att detta går att 
applicera på system med hög hastighet (Miller/Beasly, 2002). 
  
Ett generellt dataord som använder bitorienterat protokoll består av fem olika fält: 
 

• ’Label’, bit 1 till 8. 
• Data ,bit 9 till 24. 
• Control, bit 25 till 28. 
• Ord typ, bit 29 till 31. 
• Paritet, bit 32.  

 
I denna typ av dataöverföring används en del kontrollord. Samtliga dessa ord är uppbyggda 
på ett unikt sätt för sin funktion, formatet på dessa ord lämnas i denna rapport. För mer 
information hänvisas till ARINC429 Part3 standarden.  
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4     Utrustningen 
I detta kapitel berörs den utrustning som införskaffats till detta projekt, det gäller både 
mjukvara och hårdvara (kommunikationskortet).  
 

4.1       Hårdvaran 
Den dator som ska vara bas för teststation är en vanlig persondator anpassad för 
verkstadsbruk d.v.s. den vanliga datorlådan av plast är ersatt med ett 19" chassi som går att 
rackmontera vid behov, dessutom är datorlådan försedd med extra fläktar. Det operativsystem 
som används är Windows 2000. Till detta ansluts en vanlig dataskärm. 
 
Kommunikationskortet (DD-42916i3-300) som införskaffats är tillverkat av DDC (Data 
Device Corporation) vilket är ett amerikanskt företag som varit verksamt inom området sedan 
1964. Kortet har 16 in/utgångar för busstrafik, dessa kanaler kan skicka/ta emot ARINC429 
samt MIL STD-1553B data. Ingångsimpedansen för mottagare är 1 Kohm och utgången är 
anpassad för en kabelimpedans på 75 ohm. Kortet är också bestyckat med sex diskreta 
ingångar, samt fyra diskreta utgångar. Den logiska tröskelnivån är mellan 3 till 3,5 volt, 
utgången kan driva en ström på 100mA vid 30 volt. En diskret utgång måste därför alltid 
kopplas till en extern spänningskälla genom ett 'pull up' motstånd för att överskrida 
maxströmmen som utgången klarar. Kortet är dessutom uppgraderingsbart genom en flash-
funktion. Se figur 3 för blockuppbyggnad av kommunikationskortet. 
 
 

 
Figur 3: Mätinsamlingskortet på block nivå.  
               Källa:DDC manual, DD-42916C1-300. 
 
    
Minnet är ett dualport SRAM (Static Random Acess Memory), processorn är en Motorola 
Coldfire med en arbetsfrekvens på 90 MHz. Processorn arbetater bl.a. med att tidsmarkera 
data, beräkningar samt omvandling av rådata till ingenjörsenheter. Varje ingång/utgång har 
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tillgång till ett eget register av FIFO-typ (First In First Out). Förutom att kortet är kompatibelt 
med vissa kommersiella mjukvaror, finns möjligheten att skriva egna applikationer i C++ för 
att styra data på bussarna. Vid uppstart genomförs en självtest av kortets funktioner. Resultat 
av denna test åskådliggörs av en lysdiod som sitter bredvid kontaktdonet på 
kommunikationskortet. Vid uppstart blinkar lysdioden för att sedan gå över till fast sken om 
självtesten har gått igenom. 
 

 4.2       Mjukvaran 
Kommunikationskortet stödjer olika mjukvaror (LabView, LabWindows, dataSIMS/MARS) 
för att presentera och simulera data. Den mjukvara som valts till detta projekt är dataSIMS 
(Version 2.5.1), som utvecklats av Ampol Technologies. Den är speciellt anpassad för att 
arbeta mot flygrelaterade databussar såsom ARINC429 och MIL STD-1535B. Det är ett 
mångsidigt program som kan användas för vitt skilda uppgifter inom flygindustrin.  
 
Mjukvaran stödjer inkoppling av flera kommunikationskort vilket leder till att fler kanaler går 
att övervaka/simulera. Då användarna av denna mjukvara har olika syfte med sina 
applikationer, har Ampool ej täckt upp alla fallen utan levererar ett grundkoncept för 
busstrafik. I grundkonceptet finns dock möjlighet att genom egenhändigt skrivna drivrutiner 
koppla samman mjukvaran med andra kort och standarder. Dessa drivrutiner skrivs i C++ och 
importeras till programmet. När väl en drivrutin är skriven kopplas den till något som kallas 
'Multiplex Stream' som kommer att fungera som en virtuell buss. Programmet stödjer upp till 
åtta multiplexa strömmar beroende av licensen av programmet. Om dessa strömmar nyttjades 
maximalt skulle det vara möjligt att koppla ihop dataSIMS med analoga I/O kort, digitala I/O 
kort, GPIB (Generel Purpose Instrument Bus) kort och med RS 232/422. Genom detta skulle 
en komplett testmiljö skapas.  Några exempel på användningsområden är: 
 

• Vid utveckling av nya system går det koppla samman olika delsystem för att se hur 
trafiken mellan dessa fungerar. 

• Det går att specificera datariktningen för separata kanaler så vissa kan användas för 
att simulera data och andra kanaler enbart övervakar trafiken på bussen. Detta kan 
användas i utvecklingsskedet av nya komponenter genom att kunna simulera 
funktionen mot andra system redan innan hårdvaran är framtagen 

• Det går också, som är fallet i detta projekt, bra att koppla in separata komponenter för 
att verifiera funktion och arbeta med dataövervakning och simulering i 
felsökningssyfte. 

 
I jämförelse med LabView skiljer sig dataSIMS mycket, här jobbar programmet med 
databaser som definierar vilket data som ska behandlas. LabView använder mer grafisk 
programmering i ett undre skikt, där programmeraren kopplar samman byggblock genom 
trådar. Det går att säga att LabView är traditionell programmering men med ett grafiskt 
gränssnitt. DataSIMS är uppbyggt av olika databaser som kopplas till varandra. Se figur 4 för 
uppbyggnad av dataSIMS hierarki. I detta projekt finns det 16 strömmar vilket ger lika 
många strukturer. Ovanför dessa 16 strömmar finns ytterligare en databas som består av olika 
beräknade uttryck, mer om detta i kapitel 4.2.2. 
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                                                                    Figur 4: Hierarkin i en kanal av dataSIMS 
 
 
Det finns möjlighet att spela in data, simulera data samt exportera data till Matlab® och 
Excel® för vidare behandling av informationen. Programmet har en inbyggd funktion som 
gör det möjligt att skapa rapporter med mätdata. Gränssnittet mot operatören är grafiskt d.v.s. 
det är möjligt att styra simuleringar och presentera mätdata i paneler som utvecklaren av 
testprogrammet skapar. Genom dessa paneler skapas lättöversiktliga, ergonomiska och 
utseendemässiga kopior av testobjeket, vilket underlättar vid testning. Det finns ett bibliotek 
med grafiska standardhjälpmedel. Om dessa ej skulle vara tillräckliga finns möjligheten att 
importera activeX kontroller och använda dessa till grafiska hjälpmedel som fungerar i 
dataSIMS. Programmet stödjer något som kallas virtuella paneler och är, vad namnet anger, 
exakta kopior av riktiga instrument/indikatorer. Programmet arbetar i fyra olika lägen, ’setup 
mode’, simuleringsläge, övervaknigläge och uppspelningsläge. Samtliga lägen och viktiga 
funktioner kommer att mera i detalj redovisas och förklaras i bilaga 1, och i framförvarande 
kapitel. 
 
 
4.2.1        Setup mode 
I detta arbetsläge utförs arbetet med implementering av nya objekt i mätstationen. Se figur 5 
för orientering om miljön. I objektväljaren syns alla dataströmmar som är kopplade till 
mjukvaran. I detta fall används ett kommunikationskort med 16 kanaler. Om flera kort varit 
kopplade till mjukvaran hade det funnits flera kanaler tillgängliga i objektväljaren. 
 
Initialt vid start av ett nytt projekt definieras riktning (sändning/mottagning) och hastighet av 
data för de strömmar som kommer att användas. Om en ström väljs till att sända data skapas 
det automatiskt en tom busslista, denna lista styr trafiken ut på bussen. Utsändning av data 
kan ske med en fast frekvens eller på olika villkor. Programmet har fem fördefinierade 
knappar som går att koppla till ett villkor, egna knappar som skapas på paneler ger samma 
möjlighet att villkorsstyra busstrafiken. 
 
Komponentmanualen för det testobjekt som ska implementeras specificerar hur objektet 
arbetar och hur datatrafiken till och från enheten ser ut. Då dessa datameddelanden som ska 
simuleras/övervakas nu är kända, skapas en databas i dataSIMS för varje meddelande. För att 
definiera meddelanden till databasen öppnas en dialog ruta där informationen matas in (för 
mer information se bilaga1 kap 2.1.3). Den information som fylls i för att skapa databasen är: 
vilken ’label’ som detta meddelande har, hur SDI-, SSM-fälten ska hanteras och 
uppdateringsfrekvensen av meddelandet. Nederst i denna meny finns en lista med vilka 
ingenjörsenheter som är kopplade till detta meddelande.  
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Figur 5: DataSIMS i setup mode.  
 
För att kunna koppla en ingenjörsenhet till ett meddelande måste ytterligare en databas 
skapas. Denna innehåller information om hur rådata kodas, vilka bitar av rådata som ska 
omvandlas, vilken enhet den skapade ingenjörsenheten ska anta, skalfaktorn (vilket är den 
faktor som anger upplösningen), vilket numeriskt intervall som data kommer att representeras 
samt om något larm ska aktiveras om värdet överstiger/understiger ett önskat värde. Flera 
olika ingenjörsenheter går att koppla till samma meddelande.  
 
När samtliga meddelanden är definierade och lämpliga ingenjörsenheter är skapade, erbjuder 
dataSIMS möjlighet att skapa ett grafiskt gränssnitt gentemot användaren. Detta görs genom 
att skapa en ny panel på arbetsytan och sedan placera ut lämpliga grafiska hjälpmedel som 
t.ex. vippor och displayer. För att placera ut ett grafiskt hjälpmedel på panelen dras dessa från 
objektväljaren till önskat läge på panelen. Kopplingen mellan de grafiska hjälpmedlen och de 
enheter som ska simuleras/övervakas görs genom att dra den önskade enheten från 
objektväljaren och släppa den på det önskade grafiska hjälpmedlet.  
 
Vid visualisering av viss mätdata kan det underlätta om data som ska visas behandlas 
matematiskt innan data presenteras t.ex. om differensen mellan två värden ska visas. Detta är 
möjligt att uppnå genom att subtrahera de önskade värdena med varandra genom att använda 
beräknade funktioner. Denna funktion finns åtkomlig överst i hierarkin i objektväljaren. 
Dessa funktioner är möjliga att använda på all data i alla arbetslägen (undantaget ’setup 
mode’), även på data som presenteras i realtid går det att göra matematiska beräkningar. 
Genom att expandera funktionsmappen ges möjligheten att skapa egna nya funktioner och 
koppla dessa till utströmmar eller till displayer. För mer detaljerad information se bilaga 1.      
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4.2.2        Övervakningsläge 
Detta programläge används då testapplikationen endast utför övervakning av busstrafiken. 
Möjlighet att lagra övervakad data ges, se kapitel 4.2.4 för vidare information om 
inspelningsfunktioner. Om övervakningsobjektet innehåller många meddelanden finns 
möjlighet att filtrera dataströmmen så bara önskad information visas visuellt på skärmen. All 
trafik som övervakas på bussen tidsstämplas för att vid senare tillfälle ha möjlighet att lättare 
kunna söka upp och analysera önskad data. Tidsangivelsen är möjlig att presentera i tre olika 
format: 
 

1. Normal tid, hur dags på dagen sekvensen övervakades 
2. Tidsdifferens från start av övervakningen 
3. Differensen från en satt markering 

  
 
4.2.3        Simuleringsläge 
När programmet befinner sig i detta läge ges möjlighet att både övervaka och generera data 
på olika bussar. Data som simuleras kan både bestå av statisk och dynamisk data beroende på 
vad som ska simuleras. Simulering kan också initieras av olika triggvilkor, det kan vara 
värden på övervakade bussar, beräknade värden samt booleska operationer som uppfylls. Det 
är också möjligt att spela in sekvenser av data i detta läge.  
 
För att skapa dynamiska värden för simulering finns möjligheten att koppla ingenjörsenheter 
mot vissa funktioner i dataSIMS, följande funktioner finns möjliga att applicera: 
sinusfunktion, triangelvåg, fyrkantspuls, sågtand, slumpvis samt att koppla beräknade 
funktioner till det simulerade meddelandet. Då det är möjligt att styra periodtiden för 
funktionerna och vilka extremvärden funktionerna ska anta, ges möjligheten att utföra tester i 
önskade intervall i felsökningssyfte.  För att skapa funktioner aktiveras en ny meny 
(Simulated Element Page). Nästa steg är att koppla ingenjörsenheter till funktionerna. Det 
görs genom att dra den önskade ingenjörsenheten från objektväljaren och släppa den på rätt 
funktion, för mer information se bilaga 1 kapitel 3.1.   
 
 
4.2.4 Inspelning av data 
Inspelning av data kan ske i både simulerings och övervakningsläge. Data lagras lokalt på 
utvald plats i mätdatorn. All lagrad data är tillgänglig för analys av informationen genom att 
presentera denna i uppspelningsläget, se kapitel 4.2.5. DataSIMS buffrar data i maximalt en 
minut eller tills datamängden nått upp till1 Mbyte innan data skrivs till fil. Inspelning av data 
prioriteras vilket kan leda till att programmet inte hinner med att visa alla värden på olika 
displayer. 
 
Om det skulle finnas ett behov av att kunna övervaka busstrafik under en längre tid, för att 
upptäcka intermittenta fel, finns det möjlighet att sätta triggvilkor för när data ska spelas in. 
Ett triggvilkor kan bestå av att ett specifikt värde på bussen överstiger/understiger dess 
nominella värde. Detta leder till att datatrafiken kan övervakas automatiskt under längre 
tidsperioder utan att det blir särskilt personalkrävande. 
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4.2.5        Uppspelningsläge 
Under denna funktion är det möjligt att spela upp sekvenser av sparad data för analys. 
Uppspelningen kan ske med olika hastigheter. Om det är ett långsamt förfarande är det 
möjligt att öka hastigheten vid analys av data. Vid snabba förlopp (spikar) ges möjligheten att 
minska uppspelningshastigheten så att det är möjligt att visuellt analysera datasekvensen. 
Presentation av data görs i de paneler som stödjer uppspelningsläget. Möjlighet att ta fram 
extra verktyg finns, genom att högerklicka på arbetsytan framträder en lista med olika plott 
möjligheter. Sedan väljs den ingenjörsenhet som ska visas i det valda verktyget och kopplas 
till detta. 
 
Under ’replay’ menyn i verktygsfältet finns möjligheten att automatgenerera rapporter. Det 
går att begränsa datamängden som rapporten bygger på genom ett antal villkor eller genom 
filtrering av datamängden.  
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5     Testobjekt 
I detta kapitel beskrivs de två testobjekt som ska implementeras i testutrustningen. Dessa två 
komponenter ska tillsammans täcka de viktigaste funktionerna som beställaren av detta 
examensarbete är intresserade av att kunna utföra i denna utrustning. Erfarenheterna från 
uppsättningen av dessa två komponenter ska ligga till grund för manualerna som ska skrivas 
inom ramen för detta examensarbete. 
 

5.1       Komponent nummer ett 
Den första komponenten som ska sättas upp i teststationen är en ’torque w/bug indicator’ som 
tillverkas av Ametek Aerospace Products och sitter i Fokker 50. Denna indikator visar 
vridmomentet på propelleraxeln, se figur 6. Indikatorn består av tre separata indikeringar. En 
vitfärgad indikeringsskala som visar vridmomentet på en skala 0-120 %, med ökande 
nivåindikering för ökande vridmoment. Det vridmoment som åsyftas är det på propelleraxeln. 
En lcd-display som visar samma värde som den som den vitfärgade indikeringsskalan, värdet 
visas med en upplösning på 0,1 %.   
 
 

 
Figur 6: Bild på Tourqe indikatorn 

 
Displayen visar också felkoder från flygplanets underhållsdator, dessa koder är sex till antalet 
och består av kombinationer av tre siffror. Genom att jorda ner en ingång med hjälp av en 
återfjädrande brytare till indikatorn aktiveras felkodsläget. Till vänster om vridmomentskalan 
sitter en skala som kallas kommando ’bug’, denna skala är graderad mellan 25-105 %. Den 
fungerar som ett slags master. Motordatorn sätter ’bug:en’ till ett värde som sedan PEC:n 
(Propeller Electronic Controll Unit) matchar med den första skalan, genom att reglera vinkeln 
på propellerbladen. 
 
Indikatorn har en BITE-test (Built-In Test Equipment) funktion. För att utföra denna test 
appliceras +28 V på en ingång med en slutande återfjädrande switch, då visar ’bug’-
indikatorn och lcd-displayen 105 %. De båda skalorna styrs av elmotorer, det finns också en 
potentiometer som återkopplar det utstyrda värdet med en analog signal från 0-5 V. 
 
Gränssnittet mellan testobjekt och kommunikationskort består i dag av en kopplingslåda med 
mekaniska återfjädrande brytare för ’BITE’ och underhållsdatafunktionen. Genom att designa 
en ny generell kopplingslåda och implementera elektroniska brytare med transistorkopplingar 
skulle hela testförfarandet vara möjligt att styra genom dataSIMS. 
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5.1.1        Elektriska signaler 
Indikatorn matas av +28 V för utstyrning av skalorna och med +5 V för belysningen av 
instrumentet. Insignalerna till indikeringarna är digitala och kommer seriellt med ARINC429 
databuss, data sänds med låg hastighet (12.5 kbps). Då låg hastighet används på bussen, samt 
att det minst måste vara en lucka på fyra bitperioder mellan orden, leder det till en maximal 
ordfrekvens på 347 Hz. Indikatorn återger informationen från tre separata dataord. Samtliga 
tre ord sänds med udda paritet. 
 
Signal ett: 
"Torque standard input signal" 
Label: 3368
Equimpment id: 01A16
Kodning: Binär 
SDI-fältet: 00 [bit nr 9, 10] 
SSM-fältet: 110 [bit nr 31, 30, 29] SSM-fältet sträcker sig ner till bit nummer 29 vid  
                    binärkodning se kapitel 3.3.2 
Antal värdebitar: 12 [bit nummer 28 till 17] resterande fylls med nollor ner till SDI-fältet   
Upplösningen: 0.063 
Enhet: Procent [%] 
Periodicitet: 200 ms vilket är samma som 5 Hz uppdateringsfrekvens 
 
 
P SSM DATA SDI LABEL 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P 1 1 0 D D D D D D D D D D D D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
Tabell 6: ARINC429 ord för Torque standard input signal. 
 
Värdet på data som sänds med denna ’label’ är från 0-194010 och kodas binärt, men 
indikatorn visar detta numeriska värde på en linjär procentskala, graderad från 0-120 %. 
Observera att ’label:n’ är omkodad från det oktala talsystemet till det binära, sedan är det 
binära talet vänt så att bit 8 har blivit bit 1; detta eftersom att ’label:n’ sänds med MSB först. 
Detta gäller för samtliga dataord i detta kapitel. 
 
Signal två: 
"Bug standard input signal" 
Label: 3378
Equimpment id: 01A16
Kodning: Binär 
SDI-fältet: 00 [bit nr 9, 10] 
SSM-fältet: 110 [bit nr 31, 30, 29] 
Antal värdebitar: 12 [bit nummer 28 till 17] resterande fylls med nollor ner till SDI- fältet          
Upplösningen: 0.063 
Enhet: Procent [%] 
Periodicitet: 200 ms vilket är samma som 5 Hz uppdateringsfrekvens 
 
 
P SSM DATA SDI LABEL 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P 1 1 0 D D D D D D D D D D D D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
Tabell 7: ARINC429 ord för Bug standard input signal. 
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Värdet på data som sänds med denna ’label’ är från 400-170010 och kodas binärt, skalan som 
representerar detta dataord sträcker sig mellan 25-105 %. 
 
Signal tre: 
"Maintenance data standard input signal" 
Label: 3508
Equimpment id: 14016 
Kodning: BCD 
SDI-fältet: 00 [bit nr 9, 10] 
SSM-fältet: 00 [bit nr 31, 30]  
Antalvärde bitar: 8 [bit nummer 29 till 22] resterande fylls med nollor ner till SDI-fältet 
Upplösningen: 1 
Enhet: Ingen  
Periodicitet: 500 ms vilket är samma som 2 Hz uppdateringsfrekvens 
 
 
P SSM DATA SDI LABEL 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P 0 0 D D D D D D D D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Tabell 8: ARINC429 ord för Maintenance data standard input signal. 
 
Vid BCD-kodningen av denna ’label’ representerar bitpositionerna 29 – 26 tiotalet i det 
siffervärde som sänd och bitpositionerna 25 – 22 representerar entalet. Den sekvens av data 
som sänds kontinuerligt på bussen är 01, 03, 25, 50, 75, 99, 00, 00, 00, 02; varav endast sex 
visas som underhållsdata och resterande ord fungerar som triggsignaler. 
 

5.2       Komponent nummer 2 
Komponent nummer två som ska sättas upp i testutrustningen är en digital klocka (se figur 7) 
som enbart är ett övervakningsobjekt. Klockan tillverkas av Air Precision, den finns i två 
versioner, A och B, och har till uppgift att leverera tidsangivelser, datum och flygnummer 
(version A) till system i flygplanet som behöver dessa data. Dessutom visar den grafiskt flera 
olika tidsangivelser som besättningen har nytta av. Kommunikationen från klockan är med 
ARINC429, komponenten sitter i Embraer-145 och Dash8-400.  
 
Informationen som läggs ut på bussen är GMT (Greenwich Mean Time) binärkodat, GMT 
BCD-kodat, flygnummer, och datum. Klockan visar GMT, LOC (Local Time), ET (Elipsed 
Time), datum, flygnummer och har dessutom en chronometerfunktion. Klockan arbetar i två 
olika lägen, en på marken och en när flygplanet är i luften. 
 
Klockans gränssnitt ut mot besättningen består av två fyrsiffriga displayer, en sekundvisare 
och tre manuella funktionsknappar. Dessa används till att växla visningsläge samt att ställa in 
parametrar i klockan. Vid uppstart av klockan måste parametrarna ställas in, version A har ett 
inre batteri som bibehåller informationen då den yttre spänningskällan kopplas bort. Version 
B har inte detta batteri utan har ett externt batteri som fyller samma funktion. 
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                         Figur 7: Bild på GMT 4190. 
                                 Källa: http://www.airprecision.com/english/equi/pdf/gmt_4190.pdf
 
Flygtid (ET) visas i den nedre displayen och har intervallet 0 till 99 h 59 min, den räknar bara 
upp när flygplanet är i luften och kan bara nollställas på marken. 
 
Då chronometerbrytaren aktiveras, startas en uppräkningssekvens som visar minuter från 0 
till 99 i den nedre displayen och i de två högra positionerna. Sekunderna visas av en analog 
visare. Denna funktion kan fjärrstyras av yttre system. 
 
GMT visas i den övre displayen när lägeväljaren är i GMT-position. Tidsintervallet som 
denna funktion visar är 0 till 23h 59min. 
 
LOC visas i den övre displayen när lägeväljaren är i LOC-position. Tidsintervallet som denna 
funktion visar är 0 till 23h 59min. 
 
Datum visas i den övre displayen när lägesväljaren placeras i datumläge. Displayen visar 
månad och dag för att sedan växla till år, växlingen sker en gång per sekund. 
 
Flygnummer visas i den övre displayen då lägesväljaren placeras i datumposition, 
flygnummer går att presentera från 0000-9999. 
 
 
5.2.1        Elektriska signaler 
Enheten matas med 28 V DC till elektroniken, 5 V AC 400 Hz till belysningen, 
datakommunikationen från klockan sker med ARINC429 med låg hastighet (12,5 kbps) och 
med udda paritet. I A-versionen sänds 4 separata dataord på bussen, för B-versionen används 
3, pariteten är udda. 
 
Den är uppbyggd elektriskt av två ASIC:ar (Aplication Specific Integrated Circuit). En 
analog vars uppgift består i att fungera som ett gränssnitt mellan den digitala ASIC:en och 
kretsarna som sköter visningen av parametrarna. Den digitala sköter all beräkning av data 
som enheten genererar. En stegmotor styr sekundvisaren. Dessutom ingår vissa periferikretsar 
som ej beskrivs närmare. 
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Signal ett: 
"Greenwich Mean Time" 
Label: 1258
Equimpment id: 00216
Kodning: BCD 
SDI-fältet: 00 [bit nr 9, 10] 
SSM-fältet: 00 [bit nr 31, 30]  
Antal värd bitar: 15 [bit nummer 29 till 15] resterande fylls med nollor ner till SDI-fältet         
Upplösningen: 1 min 
Enhet: Hr:Min 
Periodicitet: 125 ms vilket är samma som 8 Hz uppdateringsfrekvens 
 
 
P SSM DATA SDI LABEL 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P 0 0 D D D D D D D D D D D D D D D 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Tabell 9: ARINC429 ord för GMT-4190, GMT BCD kod. 
 
Bit 29-27 representerar tiotalet, bit 26-23 entalet i timangivelse, bit 22-19 tiotalet och 18 –15 
entalet i minutangivelsen. Denna information visas i den övre displayen när brytare 1 är i 
GMT-position. Bit 1 till 8 är vänd så att dataordet som visas är i den ordning som sänds ut på 
bussen. Detta gäller för samtliga ord som beskrivs i detta kapitel. 
 
Signal två: 
"Greenwich Mean Time" 
Label: 1508
Equimpment id: 00216
Kodning: Binär 
SDI-fältet: 00 [bit nr 9, 10] 
SSM-fältet: 110[bit nr 31, 30, 29]  
Antal värdebitar: 17 [bit nummer 28 till 12] bit 11 sätts till 0 
Upplösningen: 1,0 sek 
Enhet: Hr:Min:Sek 
Periodicitet: 125 ms vilket är samma som 8 Hz uppdateringsfrekvens 
 
 
P SSM DATA SDI LABEL 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P 1 1 0 D D D D D D D D D D D D D D D D D 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Tabell 10: ARINC429 ord för GMT-4190, GMT binär kod. 
 
 Bit 28-24 visar timmarna, 23-18 är minuterna och 17-12 sekunderna. Denna information 
visas ej grafiskt på klockan utan läggs enbart ut på bussen. 
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Signal tre: 
Datum 
Label: 2608
Equimpment id: 00216
Kodning: BCD 
SDI-fältet: 00 [bit nr 9, 10] 
SSM-fältet: 00 [bit nr 31, 30]  
Antal värd bitar: 19 
Upplösningen: 1 dag 
Enhet: M:D:Å 
Periodicitet: 125 ms vilket är samma som 8 Hz uppdateringsfrekvens 
 
 
P SSM DATA SDI LABEL 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P 0 0 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Tabell 11: ARINC429 ord för GMT-4190, Datum kodat med BCD-kod. 
 
Bit 29-24 representerar dagar och inom detta intervall står bit 29-28 för tiotalet och bit 27-24 
för entalet. Bit 23-19 representerar månad, bit 23 tiotalet och 22-19 entalet för 
månadsvisningen. 
Bit 18-11 visar år där bit 18-15 respektive 14-11 står för tiotal och ental.  
 
Signal fyra: 
Flygnummer (endast version A) 
Label: 2618
Equimpment id: 00216
Kodning: BCD 
SDI-fältet: 00 [bit nr 9, 10] 
SSM-fältet: 00 [bit nr 31, 30]  
Antal värdebitar: 16 [ bit nummer 29 till 14] resterande fylls med nollor ner till SDI- 
                              fältet          
Upplösningen: 1  
Enhet: Saknas 
Periodicitet: 1 s vilket är samma som 1 Hz uppdateringsfrekvens. 
 
 
P SSM DATA SDI LABEL 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P 0 0 D D D D D D D D D D D D D D D D 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Tabell 12: ARINC429 ord för GMT-4190, GMT BCD kod. 
 
Då intervallet som flygnummer visas inom är från 0-9999 delas de 16 bitarna upp i fyra 
separata ord där de fyra MSB representerar tusental och med fallande skala ner till ental.  
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6     Utförande 
I detta kapitel kommer lösningarna på hur varje komponent har implementerats i 
testutrustningen redovisas. Dessutom redovisas hur det nya gränssnittet mellan mätobjektet 
och mätdatorn konstruerades.  
 

6.1       Driftsättning av komponent nummer ett 
Efter diskussion med berörda apparattekniker framkom vissa önskemål om hur man ville 
kunna testa objektet i mätdatorn. Den funktion som rankades högst var möjligheten att kunna 
simulera data inom vissa intervall på skalorna automatiskt. Detta för att kunna bedöma 
linjäriteten på rörelsen samt att kunna observera den analoga utsignalen som potentiometern 
genererar. Panelens utförande visas i figur 8. 
   
 

 
                       Figur 8: Torque indikatorns testpanel. 
 
Då komponentmanualen föreskriver att avläsning av värdena både ska göras med 
procentskala och decimalt värde, omvandlades rådatan till två separata ingenjörsenheter. 
Detta applicerades för båda skalorna. Testobjektet använder sig av en ARINC429 dataingång, 
detta leder till att endast en dataström behöver användas. Steg ett för att driftsätta testobjektet 
var att definiera upp riktningen, bithastigheten och pariteten för kanalen. I nästkommande 
steg sätts en databas upp med de olika meddelanden som ska sändas på bussen. Vid 
upprättandet av meddelandet sätts vissa elementära parametrar för meddelandet. Det är vilken 
’label’, hur ofta ett nytt simulerat värde ska genereras, SDI-fältet samt hur SSM-fältet ska 
nyttjas genom att ange vilket dataformat som ska användas; dataformatet styrs av 
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ARINC429-standarden. För att kunna presentera informationen som ingenjörsenhet, kopplas 
en ny databas till varje individuellt meddelande. De parametrar som sätts i denna databas är 
vilken typ (BCD, Binär) av rådata som meddelandet som kopplas till ingenjörsenhet arbetar 
med, vilka bitar i dataordet som ska omvandlas, vilken enhet data ska representera samt 
upplösningen på data. Upplösningen är en skalfaktor som multipliceras bitvis på dataordets 
värdedel. Detta medför att LSB-biten får värdet 1 gånger skalfaktorn och bildar på detta sätt 
den minsta ökning som data kan få. För denna komponent skapades fyra meddelanden. En för 
varje ’label’ och en hjälpfunktion. 
 
Meddelande ett: (Torque) 
Simulerar det värde som ’PEC:n’ lägger ut och består av binärkodade värden som använder 
15 bitar av dataordet för att representera värdet. Till detta kopplas två ingenjörsenheter, en 
som avkodar värdet till procent och en som avkodar värdet till decimaltal. Utstyrningen 
av ’torque’ värdet går att göra på två sätt. Genom att decimalvärdet (0–1940) kopplas till den 
högra av rattarna på testpanelen går det genom att vrida på ratten styra ut önskat värde till 
testobjektet. Det andra sättet består i att procentvärdet (0-120) kopplas till en funktion som 
består av en triangelvåg. Genom att sätta topp- respektive bottenvärdena samt periodtiden för 
triangelvågen, genereras en repitetivt linjär funktion med valbar hastighet och valbart 
testintervall. Genom att applicera dessa möjligheter att simulera uppfylls kraven som 
komponentmanualen ställer på testförfarandet.  
 
Meddelande två: (Bug) 
Detta meddelande strukturerades på samma sätt som meddelande ett. Databaserna gjordes på 
samma sätt då kodningen var identisk med föregående. Det som skiljer dessa åt är ’label:n’, 
det är den vänstra kontrollratten som används vid utstyrning av värdet. En likvärdig 
triangelfunktion skapades och utstyrningsområdet för detta meddelande sträcker sig från 25 – 
105 %, vilket motsvarar det decimala intervallet 400-1700.  
 
Meddelande tre: (Underhållsdata) 
Detta meddelande sänder en tio-ord lång sekvens av BCD-kodad data, konstant under hela 
simuleringsfasen. Till detta meddelande kopplades en ingenjörsenhet som visar decimala tal 
mellan 00 och 99. Programmet innehåller en del logiska funktioner, men när det visade sig att 
det t.ex. ej fanns några vilkorsstyrda loop-funktioner (for, while) uppstod ett problem. Detta 
problem erbjuder olika lösningsalternativ. Programmet erbjuder möjligheten att utveckla egna 
funktioner i C++ och sedan implementera dessa i mjukvaran, detta sätt beaktades men ansågs 
inte i detta skede rymmas inom projektets tidsram. Istället skapades ett nytt meddelande 
(meddelande fyra) som simulerar en sågtandsfunktion. Sedan utnyttjas möjligheten att göra 
beräkningar på simulerade signaler. Genom att dela upp sågtanden i tio olika intervall och 
sedan detektera de olika intervallen, kunde en loop skapas. När ett specifikt intervall 
detekterats returnerar funktionen en logisk etta, denna etta används i en if-sats som vid sant 
läge returnerar det numeriska värde som platsen i sekvensen anger. Detta ledde till att tio if-
satser med tio olika indata samt tio olika returvärden skapades. För att slutligen kunna lägga 
ut rätt sekvens av data på bussen användes kommandot ’anyof’, som ingår i dataSIMS 
funktionsbibliotek. Det fungerar så att man anger en vektor med högst åtta positioner och den 
returnerar det senaste ändrade värdet i listan. Då denna funktion bara klarar åtta värden i sin 
lista, blev lösningen att nästla ihop två ’anyof’ kommandon för att kunna styra en vektor med 
tio separata värden i en förutbestämd sekvens. 
 
Kommunikationskortet är utrustat med fyra diskreta utgångar samt sex diskreta ingångar. 
Genom att styra två av de diskreta utgångarna till varsin transistor skulle två elektroniska 
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brytare kunna skapas. Dessa brytare skulle ersätta de mekaniska brytare som idag används. 
Detta visade sig ej vara möjligt att utföra då drivrutinerna för kortet ej stödjer mer än 
kommunikation på bussarna.  
 
DataSIMS stödjer något som kallas ’Multiplex Stream’ vilket gör det möjligt att genom 
dataSIMS styra andra gränssnitt som t.ex. I/O-kort samt RS232/422 data. För att kunna 
kontrollera andra kommunikationskort krävs att drivrutiner för denna typ av kommunikation 
skrivs i C++. Efter viss efterforskning och studier av ett exempel på drivrutin som Ampool 
Technologies inkluderar med mjukvaran, stod det klart att för att lyckas med detta skulle stor 
tid behövas ägna åt detta problem. Efter konsultation med Ampool framkom det att det inte 
var tekniskt möjligt att använda det kommunikationskort som inhandlats till detta projekt med 
två separata drivrutiner utan detta skulle leda till kollisioner i programvaran. En lösning på 
problemet är att köpa in ett separat I/O-kort och sedan skriva drivrutiner till detta. Då 
kommunikationskortet har 16 kanaler gick tankegången om det skulle vara möjligt att styra 
brytarna med en sekvens från dataströmmen, denna ide kommer att undersökas vidare i mån 
av tid. Genom att bibehålla den gamla kopplingslådan så länge, anses komponent nummer ett 
driftsatt och funktionen av testapplikationen validerad.  
 
6.1.1 Omdesign av applikation nummer ett 
Då drivrutinen till I/O-kortet levererats av DDC ( se kapitel 8.2) designades testpanelen om 
så att det är möjligt att styra diskreta utgångar från panelen. Dessa utgångar används för att 
styra reläfunktioner i kopplingslådan för att ersätta den gamla kopplingslådans mekaniska 
brytare. Figur 9 föreställer testpanelen med tryckknappar implementerade. 
 
 

 
                                Figur 9: Torque indikatorns testpanel. 
 
Vid sändning på en multiplex ström är det ramar som skickas, hur dessa ramar är uppbyggda 
styrs av drivrutinen som knyts till hårdvaran. I detta fall bestod ramen av fyra byte, varav 
byte ett representerar de åtta första kanalerna och på liknande sätt representeras övriga 
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kanaler. Drivrutinen kopplar mot två meddelanden, sänd respektive mottagning. Till denna 
applikation kopplades endast sändningsmeddelandet till strömmen. Genom att koppla två 
ingenjörsenheter mot vardera en bit av ramen och länka dessa till grafiska brytare ges 
möjlighet att styra önskade utgångar på I/O-kortet. Vilka bitar som ska styras framkommer 
genom elschemat i bilaga tre. 
 

6.2       Driftsättning av komponent nummer två  
Då denna komponent varit hos företaget tidigare för utvärdering med den gamla ARINC429-
utrustningen fanns det redan en testutrustning som kopplas mellan testobjektet och mätdatorn. 
Denna utrustning gör det möjligt att med manuella brytare simulera i vilket läge flygplanet 
(luft/mark) befinner sig i samt att kunna fjärrstyra chronometerfunktionen. Då detta objekt 
endast är ett övervakningsobjekt, skapades en panel som används i övervakningsläget. 
Testproceduren som föreskrivs i komponentmanualen anger att busstrafiken ska verifieras 
genom att jämföra klockans grafiska visning med de värden som läggs ut på bussen. Detta 
innebar att fyra digitala displayer placerades ut på en panel, se figur 10. 
                                     
Detta testobjekt kommunicerar med övriga enheter genom en databuss och denna buss 
används bara för att sända data på. Då enhetens gränssnitt utåt endast består av en databuss 
definieras bara en ström i dataSIMS. Vid definition av ett meddelande används standard 
’label:ar’ som finns i dataSIMS. Om rätt utrustningsid finns i biblioteket skapas 
ingenjörsenheten automatiskt när meddelandet definieras. Då varje ’label’ kan vara kopplad 
till olika utrustningsid, innebär det att om den sökta kombinationen ej finns i dataSIMS 
bibliotek, skapas denna ingenjörsenhet  ej automatisk. 
 
 

 
                           Figur 10: GMT 4190-XXX testpanel. 
 
 
 
 

 34



  

Meddelande ett: (GMT, BCD-kod) 
Detta meddelande avkodar GMT med BCD-kod. En ingenjörsenhet kopplades till detta 
meddelande, denna enhet fanns ej med i standardbiblioteket för ingenjörsenheter utan en egen 
definierades. Meddelandet kodas med BCD-kod med 15 bitar uppdelade med en grupp 
bestående av tre bitar som den mest signifikanta gruppen åtföljd av tre grupper med fyra bitar 
i. Detta leder till att GMT presenteras med fyra siffror som kan anta ett värde på maximalt 
3999. Då detta ej är någon lämplig tidsangivelse, begränsades visningsområdet genom att 
definiera en övre gräns för vad det numeriska värdet får anta. Denna gräns sattes till 2400. 
Genom att multiplicera talet med en skalfaktor är det möjligt att placera en decimalpunkt på 
lämpligt ställe. Skalfaktorn valdes till 0,01 vilket gav att en punkt mellan timmarna och 
minuterna visas. Denna ingenjörsenhet kopplades till en separat display på 
övervakningspanelen. 
 
Meddelande två: (GMT, Binär-kod) 
Detta meddelande kodar av ’label’ 150. Först skapades en databas för denna ’label’. 
Ingenjörsenheten som kopplades till detta meddelande fanns i dataSIMs standardbibliotek 
och automatgenererades när meddelandet skapades. Det format som tidsangivelsen visas i är 
ett speciellt tidsformat som särskiljer timmar, minuter och sekunder med ’:’. Även denna 
enhet kopplades till en separat display för visning av dataströmmen.  
 
Meddelande tre: (Date) 
För att kunna avkoda datumangivelsen skapades en databas med meddelandet som kodar av 
’label’ 260. Till detta meddelande kopplades en ingenjörsenhet som kodar av BCD-koden till 
ett speciellt datumformat som visar dag/månad/år och som särskiljer dessa åt med ’:’. Denna 
enhet fanns i dataSIMS standardbibliotek men var inte direkt kopplad till den databas som 
skapades för meddelandet, utan fick sökas upp manuellt och koppla den till meddelandet. 
Denna enhet kopplades till en separat display. 
 
Meddelande fyra :(Flight Number) 
Ett meddelande för att kunna koda av ’label’ 261 skapades och till denna kopplades en 
ingenjörsenhet som kodar av BCD-koden. Denna enhet visar det numeriska värdet med en 
skalfaktor ett i en separat display. Flygnummer sänds bara ut på bussen av version A klockor, 
om det är en version B som kopplas in till mätdatorn kommer displayen som kopplats till 
denna enhet ej att visa någon information. 
 
Fyra separata displayer valdes för visning då det kan anses göra det lättöverskådligt att se 
datatrafiken på bussen, istället för ett färre antal och olika switchar för att växla mellan vilka 
’label:ar’ som visas. Dessutom applicerades en indikeringslampa för att påvisa trafik på 
bussen. 
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6.3       Design av kopplingslåda 
Den kopplingslådan som idag fungerar som ett gränssnitt mellan mätdatorn och testobjekt 
klarar bara av att hantera fyra ARINC429-kanaler. För att kunna utnyttja den nya mätdatorn 
till fullo designades ett nytt gränssnitt som hanterar flera kanaler. 
 
Genom att den gamla kopplingslådan ersätts med en ny generell, finns det möjlighet att 
bygga in nya funktioner. Dessa nya funktioner gör det möjligt att styra diskreta signaler till 
testobjekten genom dataSIMS, detta möjliggörs genom att ersätta mekaniska brytare med 
elektroniska brytare. För att slippa mata utrustningen med olika spänningar är det möjligt att 
implementera spänningsregulatorer som genererar fasta DC-nivåer. Dessutom blir det möjligt 
att ta emot diskreta signaler och visa dessa på datorskärmen. 
 
Det visade sig att kommunikationskortet från DDC ej tillät att styra både busskommunikation 
och diskreta signaler, lösningen på problemet att kunna använda diskreta signaler med 
dataSIMS är att installera ett separat I/O-kort. Ett lämpligt kort för detta är NI 6503 som är ett 
24 kanaligt I/O-kort från National Instruments. Då kortet är uppbyggt av tre separata I/O-
block medförde det att drivrutinen som styr kortet ej medger att det är möjligt att konfigurera 
varje kanal separat till ut-respektive ingång, utan detta sker i block om åtta kanaler. 
Uppdelningen av I/O kortet blev 16 utgångar och 8 ingångar. Signalnivåerna som detta kort 
arbetar med är 5 V TTL (Transistor -Transistor Logic). Varje kanal har en separat 
jordreferens och är galvaniskt skild från hårdvaran i övrigt. Designen av kopplingslådan 
bygger på detta kort. 
 
Kraven på designen var att det skulle vara en generell kopplingslåda med 
utbyggnadsmöjligheter samt att det skulle kunna ersätta mekaniska brytare med elektriska 
som kontrolleras genom dataSIMS. Vid test av komponenter på verkstaden har det genom 
åren arbetats med två olika filosofier hur utrustning ska kopplas samman Den ena har varit att 
nyttja ett testkablage med kontaktdon i ena ändan, som passar mot testobjektet, och i den 
andra änden ansluta lösa labbsladdar. Den andra har varit att i båda ändarna ha 
specialanpassade don. För att uppnå mesta möjliga flexibilitet med denna design löstes 
problemet enligt följande: 
 
När komponenter med färre testanslutningar ska kopplas in till mätdatorn ges möjlighet att 
koppla in dessa med labbsladdar på fronten av lådan. Då testobjektet blir mer komplext och 
det åtgår många labbsladdar för att sammanbinda objektet med mätdatorn, finns möjligheten 
att koppla in dessa med ett särskilt testkablage som ansluts till utrustningen med ett 50-poligt 
D-sub kontaktdon.   
 
Många komponenter arbetar med skilda spänningar för belysning och normaldrift. För att 
slippa mata utrustningen med flera spännigsmatningar så implementerades en 
spänningsregulator som genererar +5 volt, vilket är en vanlig spänning för panelbelysning. 
Denna spänning finns åtkomlig både på fronten och i kontaktdonet. Två indikeringslampor 
monteras på fronten för att indikera att matningsspänning och +5 volt finns tillgänglig. 
 
Då utsignalerna från I/O-kortet endast kan leverera 100 mA och 5 V, används sex av dessa 
utgångar för att styra elektriska brytare med högre lastkapacitet. Till brytare valdes 
halvledarrelän av fabrikat CRYDOM med hög ingångsimpedans som gör det möjligt att styra 
dessa med TTL-signalerna utan några extra komponenter. Dessa relän klarar av att styra 
maximalt 60 VDC och 3 A, genom att dela upp dessa sex enheter enligt följande: en som styr 
ut +5 VDC, en styr ut matningsspänningen, två jordar ner utgången och två lämnas i reserv 
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för framtida tillbyggnader. Genom denna disponering klaras de komponenter som företaget 
idag har kapacitet att testa och reparera. Se bilaga 3 för detaljerat el-schema, kopplingstabell, 
komponentlista samt layouten av frontplåten till kopplingslådan.  
 
Då antalet ARINC429-kanaler och I/O portar samt spännigsmatningar överstiger 50, vilket är 
storleken på kontaktdonet, ansluts 12 ARINC kanaler, fyra digitalautgångar, fem 
digitalaingångar, spänningsmatning, + 5 volt, minus, jord samt fyra reläutgångar till donet. 
Resterande signaler parkeras på stifftlist som monteras på kretskortet i kopplingslådan, för att 
i framtiden finnas tillgängliga för expandering av kopplingslådan. På fronten finns sex 
ARINC429-kanaler, samtliga reläutgångar, fyra digitala ingångar, utgångar och samtliga 
spännigsmatningar tillgängliga. Figur 11 föreställer den färdiga kopplingslådan. 
 
Kretsschema, kopplingsschema, ritning på kopplingslådan och komponentförteckning 
redovisas i bilaga 3.  
 
 

 
            Figur 11: ARINC429 kopplingslåda. 
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7     Resultat 
I detta kapitel behandlas resultaten av de implementerade testapplikationerna och hur dessa 
verifierades. Då det inom detta examensarbete skulle framarbetas två olika manualer beskrivs 
resultatet av dessa. Resultatet från designen av kopplingslådan (gränssnittet) redovisas också. 
 

7.1       Implementationen av testapplikationerna 
Testapplikationerna som skapades inom ramen för detta examensarbete hade två olika syften: 
ett att fungera som test av komponenter och två ligga till grund för manualerna. I detta kapitel 
redovisas resultatet av implementeringen av testapplikationerna. 
 
Implementationen av testapplikation nummer ett genomfördes med lyckat resultat. 
Applikationen verifierades genom att systemingenjören på SAAB Aviocomps 
avionikverkstad genomförde testproceduren som komponentmanualen föreskriver. För att 
kunna använda denna applikation för test av komponenter måste en ändring av testrutinen i 
komponentmanualen skrivas. Detta åligger SAAB Aviocomp att utföra. 
  
På likvärdigt sätt verifierades testapplikation nummer två, med samma resultat. 
 

7.2       Manualerna  
Verkstadsmanualen validerades genom att två apparattekniker från avionikverkstaden vid 
olika tidpunkter genomförde en fiktiv uppgift som bestod i att simulera ett testobjekt både 
manuellt och dynamiskt. Den dynamiska simuleringen skulle genomföras i ett givet intervall 
med bestämd hastighet, varefter triggvilkor för att spara data skulle sättas.  
 
Efter valideringsförfarandet intervjuades de båda. Efter synpunkterna från dessa intervjuer 
omarbetades en del av materialet tills resultatet blev godtagbart 
 
Teknikmanualen validerades genom att en systemingenjör fick till uppgift att sätta upp en 
komponent som skickade två ’label:ar’ på en ström för att sedan läsa av dessa på en annan 
ström och presentera dessa grafiskt med lämpliga ingenjörsenheter. Dessutom ingick det i 
uppgiften att sätta trigg-vilkor för larm och lagring av data. Efter genomförd validering 
omarbetades en del av materialet tills resultat blev tillfredsställande. 
 

7.3       Kopplingslåda 
Denna del av utrustningen verifierades genom att först koppla upp delar av systemet på 
labbplatta för att verifiera funktionaliteten. I nästa skede testades utrustningen mot en 
komponent, där det visade sig att funktionen blev den förväntade. 
 

7.4       LabView 
Den sista av punkterna som skulle utföras i mån av tid har endast studerats genom att frågan 
om hur LabView arbetar tillsammans med kommunikationskortet från DDC ställts till 
National Instruments, vilket är företaget som utvecklar LabView. Efter kontakt med en 
teknisk säljare på National Instruments, som inte kände till någon som använde denna 
konfiguration, gavs rådet att testa kortet mot LabView för att själva undersöka hur 
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kommunikationen fungerar. Detta är något som SAAB Aviocomp själva får undersöka om 
intresse för denna lösning finns. 
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8     Slutsats/problem/vidareutveckling 
Det som redovisas i detta kapitel kommer att ta upp de olika problem som uppkommit under 
projektet samt hur systemet skulle kunna byggas ut i framtiden. Genom att SAAB Aviocomp 
investerat i denna utrustning har det skapats möjligheter att testa och reparera komponenter 
som den gamla utrustningen ej klarade av. Bland företagets komponentmanualer finns ett 
antal ej driftsatta komponenter som kommunicerar med ARINC429-standard, en lista på ett 
antal sådana komponenter kommer också att presenteras. 
 

8.1       Slutsats 
En viktig slutsats jag har dragit under detta projekt är att när det kommer till att skriva 
manualer i ett ämne som man själv behärskar är det lätt att förbise saker som inte alls är 
triviala om erfarenhet saknas. Detsamma gäller när nya testapplikationer har skapats. En 
svårighet har varit att få applikationerna lätta att arbeta med utan att för den skull missa något 
testmoment; allt detta för att få en så ergonomisk och säker funktion så att inte den mänskliga 
faktorn ska spela en avgörande roll vid test.    
 
Vad gäller själva implementeringen av komponenter i mätdatorn har det visat sig att 
ARINC429-standarden är väldigt flexibel, vilket har lett till att komponenttillverkare har 
designat komponenter med väldigt olika dataformat. Det finns nästan alltid ett speciellt 
format för varje typ av data. Detta har varit lite besvärande att hantera en standard som nästan 
bara bygger på olika specialfall. 
 

8.2       Mjukvaran 
DataSIMS stora flexibilitet har gett problem med att försöka styra de digitala I/O-portarna 
som kommunikationskortet är bestyckat med. Det visade sig att det var tekniskt omöjligt att 
styra dessa genom dataSIMS multiplexa strömmar då det ej går att koppla ytterligare en 
drivrutin till samma hårdvara. Efter diskussioner med berörda systemingenjörer gavs det två 
alternativ, att köpa ett separat I/O-kort och sedan koppla detta kort till en multiplex ström via 
en multiplex drivrutin eller enbart skapa möjlighet att kunna simulera utvärden. Detta skulle 
vara möjligt att utföra genom att köpa en dekoder som avkodar data från bussen och sedan 
lägger ut en spänningsnivå.  
 
I fall ett måste drivrutiner till det nya I/O-kortet programmeras; detta utförs i C++. Då 
kunskapen om hur drivrutiner skapas/modifieras saknas gick frågan till Ampool om de kunde 
hjälpa till med att ta fram drivrutiner. De svarade att det var möjligt till en utvecklingskostnad 
som hade fördyrat hela projektet med cirka 50 %. Samtidigt pågick en diskussion med DDC 
om att det inte framgår att det ej är möjligt att styra kommunikationskortets I/O-portar med 
dataSIMS. Detta medförde att DDC utvecklade en drivrutin för NI 6503 vilket är det I/O-kort 
som designen av kopplingslådan bygger på. 
 
Vid närmare eftersökningar hittades ett tyskt företag som kunde leverera en avkodare som 
kunde omvandla busstrafik ifrån ARINC429-kanaler till diskreta spänningsnivåer. Då DDC 
beslutat att leverera drivrutin till ett separat I/O-kort så föredras alternativ ett som lösning på 
problemet. 
 
När villkor eller funktioner skapas i dataSIMS finns ett standardbibliotek tillgängligt, detta 
kan i vissa fall kännas som lite begränsat. I mitt fall saknade jag en funktion som gjorde det 
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möjligt att loopa en vektor under oändlig tid. En sådan funktion hade varit önskvärd under 
arbetet med att implementera det första testobjektet i detta projekt. En lösning på detta 
problem och kommande likvärdiga problem är att skriva egna funktioner i C++ och exportera 
dessa till dataSIMS, men detta kräver en utvecklingsmiljö för C++ och vissa 
programmeringskunskaper. Detta torde dock i framtiden vara något att arbeta vidare på för att 
utveckla denna testenhet. 
 

8.3       Kommunikationskortet 
Det största problemet med denna enhet var att det under initialskedet på projektet ej gick att 
uppdatera informationen på bussen tillräckligt ofta. Detta ledde till att det var omöjligt att 
testa dynamiska funktioner. Det som orsakade problemet var att DDC skickade med en 
väldigt gammal drivrutin till kortet vid leverans. En ny drivrutin laddades ner och 
installerades. Detta ledde till önskad funktion av kommunikationskortet. 
 

8.4       Utvecklingsmöjligheter 
Genom att utöka dataSIMS-licensen till att stödja fler multiplexa strömmar, skulle det vara 
möjligt att styra fler mätkort genom mjukvaran. Genom anskaffning av ett analogt I/O-kort 
skulle det vara möjligt att presentera analoga mätsignaler genom dataSIMS. Detta skulle 
medföra att vid tester där vanliga DVM:er (Digital Volt Meter) används, utgår dessa och 
mätvärdet kan presenteras grafiskt på dataskärmen.  
 
Mer komplexa testobjekt kräver både ARINC429-kommunikation och särskilda testprogram 
som oftast kommunicerar med RS232/422 för att kunna utföra testsekvenser. Det är möjligt 
att implementera dessa testprogram i mätdatorn som används i detta projekt och i det fallet få 
en generell teststation. Detta skulle kunna visa sig vara ekonomiskt fördelaktigt beroende på 
kostnaden av testprogrammen, då redan ARINC429 kommunikationskort och hårdvaran 
införskaffats. 
 
Vid genomgång av manualbiblioteket som Aviocomp förfogar över, fann jag ungefär 25 
komponenter som kommunicerar med ARINC429-standarden som ej har driftsatts i den 
gamla testutrustningen. Detta gjordes i syfte att påvisa vilka möjligheter den nya utrustningen 
ger.  
 
Dessa är i stor utsträckning möjliga att implementera utan allt för stora kostnader. En 
flygplanstyp som saknas är SAAB2000, denna flygplanstyp torde vara intressant att 
undersöka närmare. Efter samtal med Bertil Petterson, som arbetar som systemingenjör vid 
SAAB Aircraft AB gällande lämpliga SAAB2000 objekt gavs fyra förslag på komponenter 
som skulle vara möjliga att implementera i testutrustningen. 
 
Listan delas upp i tre olika kategorier: A, objekt som utan större investeringar är möjliga att 
implementera; B, objekt som viss övrig testutrustning måste köpas/tillverkas för att vara 
möjlig att implementera; C, objekt där särskilda testprogram måste komplettera ARINC429-
datorn. Dessutom presenteras dessa i flygplanstypgrupper. Denna lista presenteras i bilaga 4. 
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Bilaga 1 
Bilagan innehåller den teknikmanual som tagits fram som del av detta examensarbete. 
Bilagans syfte är att underlätta för Saab Aviocomps systemingenjörer att implementera nya 
komponenter i testutrustningen. 
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1      Inledning 
Denna manual riktar sig mot systemingenjörerna på Saab Aviocomp AB i Linköping. 
Manualen kommer att i blockflödesschema beskriva de viktigaste stegen i hur man 
implementerar nya komponenter som kommunicerar med seriell datakommunikation 
(ARINC429). Mjukvaran som används för detta är dataSIMS och är en mjukvara som 
utvecklats för att övervaka och simulera databusstrafik. 
 
 
1.1      Ordformat 
Dataordet består av 32 bitar uppdelade i fem olika fält, se figur 1.  
 
 
P SSM DATA SDI LABEL 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Figur 1: Generellt ARINC429-ord. 
 
P-delen sätter pariteten på ordet, de flesta ord sänder dock med udda paritet, vilket innebär att 
bit 32 sätts till ett eller noll så att summan av ettor blir udda. Detta är mottagarens enda 
kontrollmöjlighet av dataordet. Olika komponenter hanterar fel olika, vissa enheter ignorerar 
felet helt, andra typer detekterar felet och gör en åtgärd. Som exempel kan nämnas att vissa 
indikatorer visar värdet noll om ett fel upptäcks. 
 
SSM-fältet (Sign/Status Matrix) används för att koda i vilket skick (fungerande eller 
funktionstörningar) hårdvaran befinner sig i, om utrustningen befinner sig i testläge eller i 
normaldrift samt om det skickade data är tillförlitligt (tillförlitlig eller inte beräknad). Om data 
kräver att tecken eller kompassriktning ska kodas är det i detta fält som dessa parametrar sätts.  
Om BCD-kodning används, nyttjas bit 31 och 30 för att koda SSM-fältet. Vid binär kodning 
innefattas även bit 29.   
 
Datafältet innehåller den data som sänds. Datavärdena kan kodas med olika format, de 
vanligaste inom ARINC429-standarden är binära tal och BCD kodade tal. Dessutom 
inkluderas även vissa datum- och tidsformat i standarden, dessa specificeras i standarden. Det 
finns också möjlighet att sända tecken och bokstäver, dessa kodas med ISO-alfabet nummer 
5. Ett bitorienterat protokoll har också tillkommit till standarden för att kunna sända tecken. 
De positioner som inte behövs för ett specifikt dataord sätts till noll. 
 
SDI-fältet (Source/Destination Identifier) används när ett ord ska till en specifik enhet i ett 
multisystem. Det går till på följande sätt, en källa har sitt specifika installationsnummer som 
den sätter i bit 10 och 9. Varje mottagare identifierar SDI-fältet för att avgöra om 
informationen är ämnad till just den specifika enheten, om mottagaren har samma 
installationsnummer tar den emot data. Ett bra exempel är när viss motordata kommer från 
både vänster och höger motor till någon enhet som ska särskilja på dessa och visa data 
visuellt. Dessutom tar alla mottagare emot anrop som kodas med 00 vilket är ett allmänt 
anrop. När SDI-fältet ej används sätts dessa bitar till 0. 
 
’Label:n’ består av de första åtta bitarna och berättar för vem på bussen informationen är 
ämnad. Den är uppbyggd av tre oktala siffror samt tre hexadecimala siffror som kalls 
utrustningsidentifikationsnummer, det är bara ’label:n’ som sänds över bussen. 
Utrustningsidentifikationsnummret är bara till för att kunna särskilja på komponenter med 
samma ’label’. 
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Bitpositionsnummer 1 är LSB (Least Significant Bit)  och bit 32  MSB (Most significant Bit). 
Ordet sänds med LSB först, men ’label:n’ sänds med bit 8 först så sändningsordningen blir 
följande: 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, …,32   
 
 
1.2      Signalnivåer och bithastighet 
Det finns tre signalnivåer i ARINC429-standarden, noll, låg och hög. Moduleringstekniken 
som utnyttjas är BP-RZ (Bipolar Return to Zero). Detta innebär att signalen under den första 
halvperioden styr ut till sitt värde och under den resterande periodtiden ligger på noll. 
Signalen detekteras differentiellt mellan terminal A och B. Detta leder till följande 
spänningsnivåer i ett idealt system: 
 
 Hög Låg Noll 
A - B 10 V  1 ± -10 V   ± 1.0 0 V     0.25 ±
A - jord  5 V   0.5 ±   -5 V   ± 0.5 0 V     0.25 ±
B - jord -5 V   0.5 ±    5 V   ± 0.5 0 V     0.25 ±
Figur 2: Spänningsnivåer ARINC429. 
 
För att särskilja två ord i dataströmmen lämnas en lucka på minst fyra bitperioder med 
signalnivån noll. Detta leder till att det ej behövs någon synksignal eller separat klocka, 
systemet jobbar asynkront.  
 
Det går att sända och ta emot data med två hastigheter, en hög (100 kbps) och en låg (12,5 
kbps), men det går ej att blanda flera meddelanden med olika bithastigheter på samma buss. 
Dessa bithastigheter leder till att ordfrekvensen på bussen, om man antar att data sänds med 
minimal lucka, blir 347 Hz vid låg bithastighet och 2778 Hz om den höga 
överföringshastigheten används. 
 
 
1.3      Dataformat 
Då det finns ett flertal olika sätt att sända information med ARINC429 nämns här bara de 
allra vanligaste sätten. BCD-kodad samt binär-kodad är de två vanligaste sätten att sända data 
över bussen. Vid eventuella fundringar kring hur en speciell ’label’ kodar data, hänvisas till at 
ARINC Specification 429 Part1 attachment 1 och 2 för uppgifter om standard ’label:ar’.  
 
 
1.4      DataSIMS 
Programmet är uppbyggt av olika databaser som kopplas till varandra. Dessa databaser 
kopplas till olika dataströmmar, en dataström kan agera som både sändare och mottagare. För 
att kunna använda en kanal som sändare måste en busslista skapas för den aktuella strömmen, 
den styr vilka meddelanden som läggs ut på bussen och hur ofta de uppdateras. 
Hierarkin ser ut som följer (figur 3).   
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                                              Figur 3: dataSIMS hierarki. 
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2      Implementering av komponenter i dataSIMS 
Hur man gör kommer att presenteras i blockflödesschema, i detta schema kommer 
hänvisningar till förklarande text att finnas. Den förklarande texten kommer att beskriva de 
generella fall som uppstår vid detta moment, samt att referera till sidor i dataSIMS manualen 
för att kunna lösa mer komplexa fall. 
 
 

 
                        Figur 4: DataSIMS i startläge. 
 
Programmet jobbar i fyra olika lägen ’setup mode’, övervakningsläge, simuleringsläge samt 
uppspelningsläge. Applikationerna skapas i ’setup mode’. När programmet startas laddas 
ovanstående miljö upp på skärmen. För att orientera nya användare av programmet samt 
deklarera notationen som denna manual kommer att arbeta efter, följer nedan några 
beskrivande rader: 
 
1: Arbetsytan, här kommer alla applikationer/paneler som skapas att hamna. 
 
2: Objektväljaren/objektfältet, här visas samtliga dataströmmar (kanaler) och meddelanden, 
ingenjörsenheter, paneler och beräknade funktioner. Här visas hierarkin för den valda 
strömmen. Den består av dataströmmen, busslista (sändande kanal), meddelanden och 
ingenjörsenheter. Överst finns de funktioner som beräknas fram, dessa går att applicera på 
signaler i realtid eller på lagrad data vid uppspelning av denna.  
 
3: Verktygsfältet fungerar som i alla andra program, välj en flik och en undermeny visar sig 
med nya valbara alternativ. Verktygsfältet i dataSIMS ändrar sig beroende av vilket läge som 
valts.   
 
File  System Configuration .  →
 
Ovanstående notation betyder; vänsterklicka på ’File’, i verktygsfältet och välj sedan fliken 
’System Configuration’.  
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Detta är den notation som kommer att användas för att påvisa hur man navigerar fram till 
önskad meny. Oftast finns det alternativa sätt att utföra saker, som snabbknappar i 
verktygsfältet och kortkommandon, kunskap om dessa alternativa sätt erhålles i 
läsanvisningarna som kopplas till dataSIMSmanualen. 
 
 
2.1      Starta ett nytt projekt 
I figur 5 presenteras i vilken ordning de olika momenten ska utföras vid implementering av 
nya testobjekt i mätdatorn. 
 

                                               
 

      
Figur 5: Flödesschema för implementering av nya objekt. 
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2.1.1 Skapa nytt projekt  
1: Skapa ett nytt projekt och placera projektfilen i den mapp som skapats under roten C: 
 

• File  New Project Workspace  →
 
Navigera fram till mappen test_applikationer och spara projektet med partnumret som 
filnamn. Då dataSIMS default-mapp för projekt finns i Ampool-mappen är det lämpligt att 
lägga en kopia av projektet i denna mapp, detta för att underlätta start av testsekvenser på 
verkstaden. Tänk på att om programmet går ner under tiden då arbete pågår i dataSIMS, så 
förloras allt arbete som inte sparats. Tyvärr finns det ingen inställning för automatiskt 
sparande så spara ofta. Se sidorna  46–54 i dataSIMS användarmanual (mars, 2003).  
 
En ny sida framträder, klicka ner denna och ta fram objektfältet om detta ej är aktiverat. 
 

• View Object Browser →
 
 

2.1.2 Specificera dataströmmen 
2: Specificera riktningen på dataströmmarna som applikationen kräver. Det finns två sätt att 
göra detta på. 
 

• File  Stream Configuration välj önskad dataström → →
• Markera önskad dataström i objektväljaren och högerklicka Properties  →

 
Företrädesvis används det andra alternativet. Nedanstående dialogbox framträder: 
 

 
                                                     Figur 6: Diolagbox för dataströmmar. 
 
 
Genom att välja de olika flikarna ges olika alternativ att konfigurera dataströmmen. 
 
General: Möjlighet att namnge den valda strömmen samt möjlighet att skriva en kommentar 
om strömmen. 
 
Real Time: Definierar riktningen på bussen (Transmit/Recieve), vilken bithastighet som 
strömmen ska använda sig av och vilken paritet som meddelanden som sänds på strömmen 
använder. 
Om rutan ’Exclude this stream … ’ bockas för kommer denna ström ej att kunna visa 
direktdata vid övervakning eller simulering på ett testobjekt som studeras i realtid. 
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Rutan ’Show No Computed Data’ är lämplig att kryssa i vid övervakning, då kommer data 
som flaggas ej beräknad i SSM-fältet att visas. Om denna ruta inte kryssas i kommer 
displayerna att visa NAN (Not a Number)  när felaktig data flaggas.  Om dataströmmen sätts 
till att vara en sändare skapas det automatiskt en tom busslista som lägger sig i hierarkin 
under dataströmmen i objektväljaren. Mer information om dataströmmar, se sidorna 197-198 
samt 294–297 i dataSIMS användarmanual (mars, 2003)  
 
Message Errors: Under denna flik bestäms hur strömmen ska hantera 
kommunikationsproblem. Välj med fördel ’Display the value in a different color’. Genom 
detta val finns möjlighet att visa samtliga 32 bitar av ordet även om datasändningen ej lyckas 
vilket kan vara bra att kunna göra vid mer avancerad felsökning. 
 

2.1.3 Skapa nya meddelanden 
3: Här skapas de meddelanden som ska sändas/mottagas på den valda dataströmmen. 
 

• File  Database och vänsterklicka på önskad ström.  →
 

 
                                          Figur 7: Diolagbox för att skapa nya meddelanden. 
 
 
General: Här visas det namn som strömmen har, möjlighet ges att döpa om strömmen. 
 
Messages: Här listas de meddelanden som är deklarerade för den valda dataströmmen, 
möjligt att lägga till nya meddelanden. 
 
Shared Elements: Element som delas av två eller flera meddelanden på bussen, listan 
uppdateras automatiskt. 
 
Standard: Lista på alla standard ’label:ar’ som dataSIMS har i sin databas. 
 
Det finns två olika sätt att lägga till ett meddelande till dataströmmen, det första är att 
använda standard ’label:ar’ och det andra är att själv definiera ett meddelande. Detta görs om 
den ’label’ som önskas att koppla till strömmen ej finns i dataSIMS standardbibliotek. 
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1: Standard’label’: 
 

• File  Database   klicka på önskad ström  Standard → → →
 
Markera den ’label’ som ska användas, observera att samma ’label’ kan ha olika 
utrustningsid. Jämför med ARINC429-standarden så att rätt utrustningsid initieras. Om 
dataSIMS har den sökta ’label:n’ och matchande utrustningsid, skapas per automatik en 
ingenjörsenhet som kopplas till meddelandet. Vänsterklicka på ’copy’; ett nytt meddelande 
har lagts till under strömmen. Klicka på ’Message’ fliken med vänster musknapp, klicka på 
det meddelandet som ska editeras. En ny meny öppnar sig (se figur 8), med 
databasegenskaper för det valda meddelandet. Detta är dataSIMS default-värden. Om det 
valda meddelandet har en ingenjörsenhet kopplad till sig läggs denna till i elementlistan samt i 
dataströmmens hierarki.  
 

 
                     Figur 8: Diolagbox för ett färdigt meddelande. 
 
 
Denna meny är grunden för den databas som hanterar meddelanden, fyll i fälten enligt 
komponentens manual eller kontrollera att de för ifyllda fälten stämmer. Tänk på att 
’transmission rate’ inte är detsamma som uppdateringsfrekvensen av meddelandet på bussen, 
utan hur ofta programmet uppdaterar värdet som simuleras eller övervakas. 
 
Om meddelandet ska representeras av en ingenjörsenhet måste den kopplas till 
grundmeddelandet, detta kan ske på två sätt: 
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1. DataSIMS har automatiskt kopplat en ingenjörsenhet till meddelandet då detta 
skapades, i detta fall kan det vara nödvändigt att editera ingenjörsenheten så att 
den överensstämmer med komponentmanualen. Genom att dubbelklicka på 
ingenjörsenheten i elementlistan framträder en dialogruta med 
ingenjörsenhetens egenskaper, se figur 9. 

 
2. DataSIMS har inte kopplat en enhet till meddelandet utan detta måste göras 

manuellt. När nedanstående kommandon utförts framträder samma dialogruta 
som i fall 1.  

 
• File  Database markera strömmen Message  dubbelklicka på meddelandet 

AddNew  
→ → → →

→
 
 

 
                                            Figur 9: Diolagbox för skapande av ingenjörsenhet. 

 
Nu öppnar sig menyn för att koppla en ingenjörsenhet till ett meddelande. 
 
Name: Namnet på enheten. 
 
Type: Vilken datatyp meddelandet är, genom att klicka i checkboxen ’Show all …’ visas alla 
format som dataSIMS stödjer. Vilket format som ska väljas styrs av ARINC429-standarden. 
 
Length: Hur många bitar som används för att bilda råvärdet. 
 
Units: Vilken enhet som rådata omvandlas till. 
 
Scale: Anger upplösningen av ingenjörsenheten. 
 
Offset: Ger möjlighet att sätta en systematisk offset på ingenjörsenheten. 
 
Display Range: Det önskade intervall som enheten ska täcka upp, finns möjlighet att välja ett                        
mindre visbart intervall än vad enheten täcker. 
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Alarm Values: Möjlighet att larma inom vissa områden. 
 
Discrete Value Ranges: Genom att definiera upp olika intervall för det numeriska värdet av 
ingenjörsenheten går det att visa en textsträng för det valda intervallet. Detta utförs genom att 
klicka på ’Add’ och sedan fylla i önskade värden. 
 
För mer information om databaser se sidorna 55–60 och 81-104 i dataSIMS användarmanual 
(mars, 2003).  
 

2.1.4 Skapa busslista 
4: Skapa en busslista. Här deklareras vilka meddelanden som varje kanal ska sända. 
Observera att endast sändande kanaler nyttjar busslistan. 
 

• File  Database  BusList → →
 

 
                                    Figur 10: Busslista. 
 
Under denna flik visas vilka meddelanden som sänder data på bussen. Listan visar namn, 
’Label’, SDI-kodningen samt med vilken frekvens meddelandet uppdateras på bussen.  
För att lägga till nya meddelanden på bussen, klicka på ’insert’ och en ny dialogruta 
framträder. Alternativet ’From Database’ är förvalt som standard. Listan till höger består av 
redan definierade meddelanden, om ’undefined’ väljs finns det möjlighet att lägga till 
meddelanden som ännu ej har skapats. Genom att markera ett meddelande i listan och klicka 
ok läggs detta till busslistan. Databitarna är på förhand satta till nollor. För att ändra värde: 
 

• Markera meddelandet   Edit Data →
 
Det finns också möjlighet att välja ett villkor som måste vara uppfyllt för att data ska sändas 
på bussen. Detta väljs genom att klicka på ’Frequency’ för önskat meddelande och i rullistan 
välja ’Condition’. När det är valt måste ett villkor knytas till meddelandet, detta görs genom 
nedanstående kommandon vilket leder till att en ny dialogbox framträder, se figur 11: 
 

• Markera meddelandet  Condition →



Teknikmanual dataSIMS  Sidan 14 av 25 

 
 

 
                                                     Figur 11: Triggvilkor. 
 
Om ’Manual Trigger’ bockas för finns det fem förskapade knappar som kan användas för att 
villkoret ska uppfyllas. Dessa blir tillgängliga i simuleringsläge, under ’Simulation’ menyn i 
verktygsfältet. Då ’Send When Condition…’väljs måste ett eget villkor skapas. Detta kan 
bestå av andra signaler i systemet, booleska uttryck eller parametrar från olika panelobjekt 
som skapats. Genom att klicka på funktionsknappen framträder en lista med dataSIMS 
standardfunktioner; om så önskas finns möjligheten att skapa egna funktioner som skrivs i 
C++ och importera dessa till dataSIMS (se sidorna 339–346 i dataSIMS användarmanual 
(mars, 2003)). För mer information om de olika funktionerna se sidorna 198–203 i dataSIMS 
användarmanual (mars, 2003)  
 

2.1.5 Skapa visuella hjälpmedel 
5: Skapa visuella hjälpmedel. Hjälpmedlena är uppdelade i tre olika kategorier, ’Basic’, 
’Custom’ och ’Graphics’. Basic innehåller enklare manöverdon och diplayer. Custom 
innehåller tredje parts activeX hjälpmedel som skapats själv eller inhandlats för att sedan 
importeras till programmet. Dessa  är oftast specialdesignade för att efterlikna riktiga 
avionikkomponenter. Graphics innehåller olika visningshjälpmedel för att på ett 
lättöverskådligt sätt kunna presentra data. För att skapa visuella hjälpmedel skapas först en ny 
panel. För att se vilka hjälpmedel som finns att tillgå aktiveras hjälpmedelshierarkin i 
objektväljaren.  
 

• View  Gadget Browser →
• Panel  New Panel →
 

                           
                                      Figur 12: Panel setup. 
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Efter att tidigare kommandon utförts öppnas dialogrutan ’New Panel’ (se figur 12); i denna 
sätts egenskaperna för den nya panelen.  De parametrar som bör sättas är namnet och i vilka 
lägen panelen ska vara aktiv (synlig). De övriga alternativen väljs efter hur panelen önskas 
framträda i applikationen.  
 
För att bygga upp en panel med önskade grafiska hjälpmedel, dras dessa från objektväljaren 
genom att markera önskat hjälpmedel med vänster musknapp och hålla inne denna, för att 
sedan dra hjälpmedlet till önskad plats på panelen och släppa det där. Objektet har lagts till i 
objektväljarens hierarki. Genom att dubbelklicka på objektet öppnas dialogrutan (figur 13) 
som gör det möjligt att editera objektets egenskaper. 
 
 

 
                                     Figur 13: Egenskaper för grafiska hjälpmedel. 
 
I detta fall valdes en ratt från objektväljaren. Genom att sätta de olika parametrarna under de 
specifika flikarna anpassas hjälpmedlet till önskad funktion och utseende. 
 
Knob Selector: Parameterinställningar. 
 
General: Namnges objektet. 
 
Simulation: Ange om objektet ska kunna generera data eller bara övervaka. 
 
Data Links: Visar om och till vad objektet är länkat.  
 
Koppla objekt till varandra. Detta görs genom att först placera ut lämpliga objekt på 
arbetsytan och sedan från objektväljaren dra den ingenjörsenhet som önskas 
simulera/övervaka och släppa på önskat objekt. Till vissa objekt går det koppla flera 
ingenjörsenheter. Då måste man välja till vilket värde varje ingenjörsenhet ska kopplas. Se 
sidorna 253–285 i dataSIMS användarmanual (mars, 2003). För att ta bort en länkad enhet 
från ett objekt utförs följande; växla över till ’setup mode’, högerklicka på objektet som ska 
frigöras och välj ’unlink’. 
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3      Skapa dynamiska testfunktioner 
Programmet stödjer ett flertal olika funktioner som går att koppla till olika simulerade 
ingenjörsenheter för att skapa dynamiska testförlopp. Detta kommer att beskrivas i följande 
kapitel. 
 
 
3.1       Koppling av ingenjörsenheter till funktioner 
För att kunna skapa dynamiska testfunktioner måste en busslista, meddelande och 
ingenjörsenheter vara skapade enligt föregående kapitel. Gå över till simuleringsläget. Det 
finns två olika simuleringsfunktioner att välja på: 
 
’Simulated Message’- väljs detta går det enbart att simulera konstanter och koppla/länka 
övervakade värden till en utström, då det är meddelandet (rådata) som kopplas till en 
funktion. 
 
’Simulated Elements’-väljs denna funktion går det att skapa dynamiska och beräknade 
funktioner som kopplas till en utström. I detta fall är det ingenjörsenheten som kopplas till en 
funktion. 
 
För att lägga till en  ny dynamisk testfunktion utförs följande kommandon: 
 

• Simulation New Simulated Message/Element Page →
 
En ny tom element/meddelandesida (figur 14) läggs till längst ner under arbetsytan. Denna 
nya meny innehåller: sökväg för den simulerade enheten, vilken ingenjörsenhet, vilken 
funktion, start och stop värden, periodtid och eventuell fasförskjutning av funktionen. 
 
 

 
 Figur 14: Numerical Simulation Page. 
 
För att koppla en ingenjörsenhet till en funktion dras den valda enheten ner till menyn och 
släpps på den tomma ytan. När detta är utfört visas vilken sökväg det kopplade meddelandet 
har (Path), vilken ingenjörsenhet som är kopplad (Element) samt vilken funktion som är vald. 
Programmet sätter alltid funktionsparametern till konstant och värdet till noll. Följande 
funktioner finns tillgängliga: sinus, fyrkantsvåg, triangelvåg, sågtand, slumpvis och ’value 
off’. Den enda av dessa som förklaras närmare är ’value off’. Denna funktion gör det möjligt 
att koppla beräknade funktioner till utströmmen. Detta görs genom att först lägga till den 
ingenjörsenhet som den beräknade funktionen ska kopplas till i ’Simulated Elements’ fältet. 
Sätt funktionsvärdet till ’value off’ och dra ner önskad funktion och släpp den på ’settings’ till 
höger om funktionskolumnen. Se följande bild (figur 15) som föreställer en kopplad funktion. 
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 Figur 15: Dynamisk funktion. 
 
En konvention som bör följas är, att funktioner som skapats som hjälpfunktioner för att klara 
av att utföra testförfarandet placeras i ’Numerical Simulation 1’ och funktioner som 
operatören får ändra parametrar i placeras i ’Numerical Simulation 2’. Detta för att förhindra 
att testapplikationen slutar att fungera som tänkt om fel parametrar ändras. 
 
Den dynamiska funktionen är aktiv från start men för att styra till och från, klicka på den 
gröna knappen längst till vänster om det önskade meddelandet och knappen skiftar till blått, 
som betyder fryst funktion. Se sidorna 223–229 i dataSIMS användarmanual (mars, 2003). 
 
Meddelanden kopplas på likvärdigt sätt men skillnaden är den att istället för att skapa en ny 
elementsida skapas en meddelandesida. 
 
Om det är så att den för dynamisk simulering tänkta enheten redan används i en panel för att 
simulera värden, löses detta genom att kopiera ingenjörsenheten, döpa om den och koppla den 
till önskad funktion. 
 
När en dynamisk funktion används vid simulering och periodtiden är relativt kort i jämförelse 
med intervallet på den simulerade enheten, kan visningen av detta värde upplevas som enbart 
vissa fasta värden. För att få en mjukare visning måste uppdateringsfrekvensen av panelen 
som används ändras, detta görs med följande kommandon: 
 
Display→Display Refresh Rate välj önskad hastighet (’fastest’) →
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4   Inspelning/uppspelning 
I detta kapitel kommer grunderna för hur inspelning respektive uppspelning, samt hur en 
rapport kan skapas ur dataSIMS, gås igenom. 
 
 
4.1       Inspelning av data 
Inspelning av data kan ske i övervaknings- eller simuleringsläge. DataSIMS buffrar 
datavärden i max en minut eller max 1 Mbyte innan informationen skrivs till fil. Inspelning är 
en prioriterad händelse, vilket innebär att programmet i första hand lagrar data. Om detta 
arbete är betungande kan de grafiska visningshjälpmedelen inte uppdateras så ofta som vore 
önskvärt, vilket leder till att visningen av data kan uppfattas som felaktig. 
 
En av programmets finesser är att det går att sätta upp villkor för när inspelning ska starta 
respektive avslutas, vilket leder till att långa övervakningssekenser är möjliga utan att 
mängden sparad information blir ohanterlig. DataSIMS placerar inspelad data i projektfilen 
om inte någon annan fil väljs, det är lämpligt att placera inspelad data i en separat fil för att 
lättare kunna hitta rätt fil till rätt objekt. Följande inställning krävs: 
 

• File Project Workspace Properties→Recording→File  → →
bocka för ’In a separate file’ →välj fil 
 

Start av inspelning av en sekvens kan ske på flera sätt, ett sätt är att genom knapparna i 
verktygsfältet starta och stoppa inspelningen eller använda följande kommandon: 
 

• Recording Start Recording  →
 
Det finns möjlighet att sätta triggvilkor för när inspelningen ska starta respektive sluta. 
Genom följande kommandon framträder dialogrutan (figur 16) för trigg-egenskaper: 
 

• Recording Define Triggers →Auto Start/Stop →
 
 

 
                                  Figur 16: Trigg-egenskaper. 
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Ett villkor består av en variabel, en operator och ett numeriskt värde (kan även vara andra 
övervakade värden) och tecknas i ’Condition…’ -fältet. Variabeln är en ingenjörsenhet som 
dras från objektväljaren och släpps i ’Expression’-fältet. För att aktivera ’Expression’-fältet 
måste uttrycket först tecknas, när det är tecknat framträder variablerna som använts i 
uttrycket. Vilket gör det möjligt att koppla ingenjörsenheter till triggvilkoret. DataSIMS har 
ett flertal olika operatorer i standardbiblioteket, vilka de är och hur syntaxen fungerar beskrivs 
i en hjälpfil som är åtkomlig genom att klicka på funktionsknappen till höger om ’Condition’-
rutan. Det finns även möjlighet att skriva egna funktioner i C++ och importera dessa i 
dataSIMS. Se sidorna 339–346 i dataSIMS användarmanual (mars, 2003).  
 
I figur 16 har ett villkor skapats för att starta inspelning, på samma sätt skapas ett villkor för 
när inspelningen ska upphöra. Aktivera villkoren och starta inspelningen: 
 

• Recording Activate Triggers →
 
Längst ner under arbetsytan framträder en gul ruta med två räknare som räknar hur många 
gånger trigg-villkoren uppfyllts. Dessutom syns det uppe i verktygsfältet hur mycket data som 
sparats under sekvensen. Observera att när trigg-villkor är aktiva behövs ej inspelningen 
startas med ’rec’- kommandot.  Se sidorna 167–185 i dataSIMS användarmanual (mars, 
2003). 
 
 
4.2       Uppspelning av lagrad data 
För att kunna spela upp sparad data krävs det att man befinner sig i uppspelningsläget. Om 
mängden data är stor finns möjligheten att välja med vilken hastighet som data ska spelas upp, 
detta görs i verktygsfältet. För att presentera önskad data: 
 

• Replay Select Recording File välj önskad fil → →
 
När rätt fil är vald, hämtas följande diagram (figur 17) upp och lägger sig längst ner på 
skärmen. Grafen visar var inspelat data finns i förhållande till när inspelningen startade. 
Denna datasekvens är skapad med hjälp av triggvilkor, vilket leder till att data ej skrivs under 
hela tidsförloppet. 
 
 

 
Figur 17: En sekvens av lagrad data. 
 
Boxarna anger att sparad data finns vid denna tidsangivelse och ett sträck att ingen data 
lagrats under denna del av sekvensen. Det finns flera möjligheter att visa data. Om den panel 
som skapats för att simulera data har initieras till att vara aktiv under uppspelning visas data i 
panelen. Ett annat sätt är att högerklicka på arbetsytan och välja lämpligt verktyg för visning 
och sedan dra den övervakade ingenjörsenheten till objektet. Det går att söka upp specifika 
datavärden i totalmängden (filtrera). Detta görs under menyn ’Replay’, för mer information 
om uppspelning se sidorna 231–329 i dataSIMS användarmanual (mars, 2003).  
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4.3       Rapportgenerering 
DataSIMS stödjer möjligheten att generera rapporter samt att kunna exportera filer till 
Matlab® och Excel®, detta utförs i uppspelningsläget. Det finns ett flertal olika sätt att välja 
ut den information som ska ligga till grund för rapporten; att ange ett tidsintervall och villkor 
för vilka värden rapporten ska ta med, är två sätt att filtrera ut den information som söks. Det 
går att koppla flera strömmar till en och samma rapport. Genom att utföra följande 
kommandon öppnas dialogrutan (figur 18) där inställningar för att generera rapporter utförs: 
 

• Replay Generate Report →
 
 

 
                 Figur 18: Rapport genererings meny. 
 
General: Välj titel, rapporthuvud, tidsformat och i vilket intervall som data ska skrivas ut 
från. 
 
Contents: Vilka meddelanden/ingenjörsenheter som inkluderas i rapporten. För att inkludera 
ny data till rapporten, navigera till önskad enhet i objektväljaren och markera detta, klicka på 
’Add’ för att lägga till enheten till rapporten. Välj sedan vilket format och med vilken 
precision data ska presenteras. 
 
Raw: Vilken extra information som ska vara med i rapporten som t.ex. tid, 
kommunikationsproblem och rådata. 
 
Tabular: Hur ofta data ska samplas och med vilket tecken som ska särskilja kolumnerna åt, 
denna parameter är viktig om data ska exporteras till andra program för analys. 
 
Auto Start/Stop: Trigg-vilkor för filtrering av data. Fungerar på likvärdigt sätt som trigg-
villkor för inspelning av data. 
För utförligare information se sidorna 240–251 i dataSIMS användarmanual (mars, 2003).     
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5   Konfigurering av extra kommunikationskort 
I detta avsnitt beskrivs hur multiplexa strömmar är uppbyggda i allmänhet och hur dataSIMS 
ska konfigureras för att kommunicera med National Instruments I/O-kort 6503. 
 
 
5.1       Multiplexa strömmar 
DataSIMS stödjer ett tredje bussformat vilket är multiplexa strömmar, detta format är ett 
allmänt format som gör det möjligt att koppla andra typer av kommunikationskort till 
dataSIMS för att göra det möjligt att simulera och övervaka dessa format från paneler i 
dataSIMS. Programmet stödjer upp till åtta multiplexa strömmar (beroende av licensen), detta 
möjliggör att åtta olika kommunikationskort är möjliga att knyta till denna enhet. 
 
Grundförutsättningen för att kunna knyta olika kommunikationskort till utrustningen är den 
att till varje kort och ström måste en drivrutin skrivas, detta görs i C++. Utifrån denna kod 
skapas en DLL-fil som kopplas till varje ström. 
 
 
5.2       Konfigurering av dataSIMS för I/O-kort NI 6503 
Steg ett är att koppla en drivrutin till varje multiplex ström. Denna drivrutin laddas upp vid 
uppstart av testdatorn om rätt sökvägen är definierad. Samtliga moment utförs när 
programmet befinner sig i ’setup mode’. 
 

5.2.1 Koppla drivrutin till strömmen 
Drivrutin kopplas till strömmen på följande sätt: 
 

• File System Configuration→Devices dubbelklicka på Multiplex Multiplex → → →
 
Efter utförda kommandon framträder följande dialogbox (figur 19). 
 
 

 
                           Figur 19: Koppling av DLL-fil till en multiplex ström. 
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Klicka för ’Use a DLL driver’ och bläddra fram rätt sökväg till drivrutinen. Välj rätt ström 
som ska kopplas (i detta fall NiPci6503_Stream) och klicka ok. 
 

5.2.2 Definiera I/O-kortets kanaler 
Uppbyggnaden av I/O-kortet och hur drivrutinen har designats, gör det ej möjligt att dela 
kanalerna hur som helst. De är uppdelade i tre block med vardera åtta kanaler där samtliga 
kanaler måste vara definierade med samma riktning (in eller ut). Designen av kopplingslådan 
är gjord efter att två block är utgångar och ett block är ingångar. Vid implementering av nya 
testobjekt är det viktigt att se hur kopplingslådan är designad elektriskt för att kunna koppla 
rätt signaler till testobjektet, se bilaga tre. Efterföljande kommandon definierar riktningen på 
kanalerna: 
 

• File StreamConfiguration→Markera den multiplexaströmmen→Configure →
 
Följande dialogruta framträder (figur 20), i denna meny väljs kanalerna från vänstersidan och 
placeras som utgång respektive ingång på högersidan. Det finns även möjlighet att utföra 
självtest av hårdvaran genom testknappen. Längst ner i menyn syns namnet på strömmen och 
de meddelanden som drivrutinen genererar. 
 
 

               
                                              Figur 20: Definition av in/utgångar på I/O-kortet. 
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5.2.3 Koppla meddelanden till strömmen 
Vid programmering av drivrutiner definieras de meddelanden som kan kopplas till strömmen, 
för att synkronisera drivrutinens meddelande med dataSIMS utförs följande: 
 

• File Database Markera strömmmen Message Synchronize Database Välj 
önskat meddelande och klicka ok 

→ → → → →

 
Efter dessa kommandon har det valda meddelandet lagts till i strömmen. 
 

5.2.4 Upprätta en busslista 
För att kunna sända på bussen krävs det att en busslista definieras så att dataSIMS vet vad 
som ska läggas ut på bussen. För multiplexa strömmar är inte busslistan uppbyggd på samma 
sätt som vid ARINC429-kommunikation. För multiplexa strömmar består busslistan av ramar 
som drivrutinen definierar, dessa ramar bestämmer hur sekvensen av data sänds på bussen. 
För att definiera en busslista utförs följande kommandon: 
 

• File Database Buslist Add Apply → → → →
 
Efter detta har en ram hamnat under busslistan i hierarkin, se figur 21. 
 
 

 
           Figur 21: Ram kopplad till busslistan. 
 
I detta skede har en tom ram skapats, för att definiera innehållet i ramen utförs följande: 
 

• Markera ramen Minor Frame→ Insert Välj meddelande→ok → →
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Nu har ramen kopplats till busslistan och kommer att sända detta meddelande kontinuerligt på 
bussen. Längden på ramen i detta fall är fyra byte, meddelandet som sänds på bussen består 
av åtta hexadecimala tecken med LSB först. Detta leder till att port A, som är de åtta första 
kanalerna, är de två första tecknen i meddelandet. På samma sätt representeras port B och port 
C. 
 

5.2.5 Koppling av ingenjörsenheter 
För att kunna styra utgångarna med grafiska hjälpmedel respektive detektera signaler på 
ingångarna måste ingenjörsenheter kopplas till meddelandet. I detta fall har en bit knutits till 
varje kanal, detta styrs av drivrutinen. För att koppla ingenjörsenheter till meddelandet utförs 
följande: 
 

• File Database markera meddelandet→Element Mapping New → → →
 
Följande figur för definition av ingenjörsenheter framträder (figur 22). För att styra en bit 
sätts längden till ett. 
 
 

 
                                      Figur 22: Koppling av ingenjörsenhet till multiplex ström 

 
När lämpliga värden är satta visas ingenjörsenheter som är kopplade till meddelandet i 
elementlistan, se figur 23. 
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                 Figur 23: En kopplad ingenjörsenhet till sändmeddelandet. 
 
I detta fall har utgången PA0 på I/O-kortet kopplats till dataSIMS, vilket möjliggör styrning 
av denna signal från dataSIMS. 
 
Observera att när multiplexa strömmar används i dataSIMS måste en busslista deklareras 
även om diskreta signaler ej används i testapplikationen. Det har visat sig att om inte detta 
utförs går det ej att växla från ’setup mode’ till simuleringsläge. 
 
För mer information om multiplexa strömmar se sidorna 105–127 samt 203-228 i dataSIMS 
användarmanual (mars, 2003).     
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1      Introduktion  
Detta dokument riktar sig mot den dagliga användaren av denna mätdator. Följande områden 
kommer att förklaras närmare: hur simuleras ett testobjekt, inspelning av data, övervakning av 
busstrafik och uppspelning av inspelade sekvenser. Dessutom kommer ARINC429-
standarden förklaras i korta ordalag.  

1.1       ARINC429 
ARINC429 är en seriell databuss-standard som kommunicerar med 32-bitars ord. 
Moduleringstekniken som denna standard arbetar med är RZ-bipolar (Return to Zero). De 
logiska nivåerna som förekommer är: hög, låg samt noll. Data kan sändas/mottagas med två 
olika bithastigheter, 100 kbps och 12,5 kbps. 
 
Ett generellt dataord består av fem olika fält, där de åtta första bitarna representerar ’label’-
kodningen, vilket kan ses som adressen till mottagaren som sändaren vill skicka data till. Se 
figur 1 för generell uppbyggnad av ARINC429-ord. SDI-fältet används när en mottagare ska 
kunna skilja på olika enheter i ett multisystem. 
 
 
P SSM DATA SDI LABEL 
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Figur 1: Generellt ARINC429-ord. 
 
De två vanligaste sätten att koda data är BCD-kodning samt binär kodning i 
tvåkomplementsform. SSM-fältet anger i vilket skick hårdvaran som utför sändning befinner 
sig i, och nyttjas även för att sätta teckenbitar. Oftast sänds data med udda paritet vilket 
innebär att antal ettor i ordet är udda. Detta är det enda sättet för mottagaren att kontrollera att 
avkodningen av dataordet lyckades.  
 

1.2       DataSIMS 
DataSIMS är ett grafiskt övervaknings/simuleringprogram som är framtaget för busstrafik 
(ARINC429 och MIL-STD 1553B). Det är uppdelat i fyra olika arbetslägen, ’setup mode’, 
simuleringsläge, övervakningsläge samt uppspelningsläge. Genom att skapa olika visuella 
paneler ges möjlighet att på ett överskådligt sätt övervaka och simulera dataströmmar. 
Dessutom finns det möjlighet att utföra dynamiska/automatiska tester i felsökningssyfte.  
 

1.3       Kommunikationskortet 
Kommunikationskortet har 16 kanaler/strömmar för busskommunikation samt fyra diskreta 
utgångar och sex diskreta ingångar. Kanalerna går att använda som utströmmar eller 
inströmmar. Till varje ström är det kopplat ett separat FIFO-register (First In First Out) som 
handhar datalagringen tills data ska sändas/presenteras.  
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2      Handhavande 
I detta kapitel kommer de vanligaste funktionerna för att kunna simulera/övervaka busstrafik 
att presenteras. Följande notation kommer att gälla i denna manual: 
 

• File Database →
 
Detta är sökvägen genom menyerna, där ’File’ är menyn i verktygsfältet och ’Database’ är 
menyn i rull-listen. För varje ’→ ’ navigerar man längre ner i undermenyerna. Dessutom 
kommer de val som gjorts för att skapa figurerna i detta dokument att presenteras inom 
parantes; detta för att göra det möjligt att själv utföra samma kommandon i utbildningssyfte. 
 

2.1       Start 
Vid uppstart av en ny applikation görs följande kommandon vilket resulterar i att programmet 
startar i ’Setup mode’, se figur 2..  
 

• Klicka på dataSIMS-symbolen på skrivbordet,    
 

  programmet startar med en 
tom sida. 

                                                                                       
• File Open Project Workspace Klicka på det önskade PN (10183N02W01) → →

 
 

 
                           Figur 2: Öppnat projekt i setup mode. 
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Lägesväljaren: Med denna rullmeny växlar man mellan programmets lägen. 
 
Verktygsfält: Växlar utseende beroende av i vilket läge programmet befinner sig i. 
 
Panel: Mät/simulerings-data presenteras. 
 
Arbetsyta: Här hamnar paneler och andra visningshjälpmedel. 
 

2.2       Start av simulering/övervakning 
Växla läge och påbörja simulering/övervakning av valt testobjekt. Detta görs genom att växla 
till ’Simulation mode’ för simulering och ’Monitoring Mode’ för övervakning i lägesväljaren. 
Om det vid växling till simuleringsläget/övervakningsläget kommer upp en dialogruta som 
frågar om sparad data ska skrivas över, eller om ny fil ska anges; klicka ok om ingen data ska 
sparas eller välj ny fil om data ska sparas. 
 
 

 
          Figur 3: Öppnat projekt i simuleringsläge. 
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Efter att ha växlat till simuleringsläget framträder tidigare skärmbild (figur 3).  
För att starta simulering tryck på den vänstra av de tre knapparna i simuleringsverktygsfältet 
(i denna bild är simuleringen igång). Då växlar ’Sim’ från rött till grönt och simuleringen 
startar. Ett annat sätt är: 

 
• Simulation Run Simulation →

 
För att avbryta simuleringen tryck på den mittersta av de tre knapparna, eller: 
 

• Simulation Halt Simulation →
 
För att ändra värde på den simulerade dataströmmen, klicka på önskat manöverdon (ratt i 
detta fall) som är kopplad till rätt dataström, dra ratten till önskat värde eller klicka på ratten 
och stega upp och ner med piltangenterna. 
 
Det dynamiska verktygsfältet ger möjlighet att låta värden simuleras automatiskt efter 
förbestämt mönster. I vissa applikationer har hjälpfunktioner (en funktion som måste vara 
aktiv för att testapplikationen ska fungera) skapats och dessa ligger under ’Numerical 
Simulation 1’(dessa får ej ändras) och de funktioner som operatören har möjlighet att 
använda vid simulering ligger under ’Numerical Simulation 2’. Genom att ändra olika 
parametervärden går det att kontrollera i vilket intervall och med vilken hastighet värden ska 
simuleras. De viktigaste parametrarna är: 
 
Low: Detta värde bestämmer var funktionen (intervallets lägsta värde) ska börja.  
 
High: Detta värde bestämmer var funktionen (intervallets högsta värde) ska sluta. 
 
Period: Med vilken hastighet funktionen ska simuleras. Detta värde varieras för att minska   
              eller öka hastigheten på funktionen.  
 
Element: Vilken simulering som funktionen är kopplad till. ’BUG’ är i detta fall kopplad till                   
                 bugindikatorn. 
 
Function: Denna parameter bestämmer på vilket sätt som funktionen realiseras. I detta fall 
har en sågtand applicerats som funktion eftersom linjäriteten på testobjektet undersöks.   
 
Genom att trycka på den blå ikonen längst till vänster om den önskade funktionen, startas 
simuleringen och ikonen byter färg till grönt. På samma sätt avbryts simuleringen. 
 
För att komma till övervakningsläget väljs ’Monitoring mode’ i lägesväljaren. I detta läge går 
det ej att simulera några data utan bara övervaka. Vilket läge som väljs beror på vilket 
testobjekt som är inkopplat till mätutrustningen. Inspelningsfunktionen finns tillgänglig i både 
övervakning och simuleringsläget. De paneler som enbart används för att simulera data är ej 
åtkomliga i övervakningsläget.  
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2.3       Lagring av testsekvenser 
I vissa fall kan det genom att spara testdata vara möjligt att verifiera intermittenta fel.  
För att starta inspelning av en sekvens är det enklast att trycka på den röda 
inspelningsknappen i inspelningsfältet, eller: 
 

• Recording Start Recording →
 
Vid avslut av inspelningen tryck på samma knapp igen, eller: 
 

• Recording Stop Recording →
 
Ovanstående metod att spara data är inte alltid så effektivt eftersom stora datamängder sparas 
och oftast är det bara intressant att se om något värde överstiger/understiger ett nominellt 
värde. För att minska mängden data som sparas finns det möjlighet att definiera när 
inspelningen ska starta genom att sätta olika triggvilkor. Dessa sätts genom följande: 
 

• Recording Define Triggers →
 
 
 

 
                                     Figur 4: Dialogruta för inställning av triggvillkor. 
 
Då denna dialogbox kommit fram (figur 4) är det möjligt att sätta olika triggvilkor. Detta görs 
genom att teckna ett villkor för när simuleringen ska startas/stoppas. Ett villkor består av en 
operator (>), ett värde (100) samt en variabel (X). De vanligaste operatorerna är större än (>), 
mindre än (<) och lika med (=). Med dessa tre är det möjligt att styra de flesta fallen. 
Variabeln X kopplas till en ingenjörsenhet genom att dra denna från objektväljaren och släppa 
den i uttrycksfältet. Objektfältet görs tillgängligt genom följande kommandon: 
 

• View Object Browser →
 
Då framträder objektfältet till vänster på skärmen. Hierarkin i objektfältet är följande: 
Datasröm Meddelande Ingenjörsenhet. För att hitta den sökta ingenjörsenheten, 
expandera den dataström som sänder/övervakar data, leta rätt på meddelandet, expandera 

→ →
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detta och dra den variabeln (ingenjörsenheten) som inspelningen triggar på till ’Expression’-
fältet i trigg-menyn.  
 
 I detta fall är ’Auto-Start’-fliken aktiv och inspelning av data startar då ’Torque’-värdet 
överstiger 100%. På samma sätt definieras stoppvillkoret under ’Auto-Stop’ fliken. För att 
aktivera triggvillkoren utförs följande: 
 

• Recording Activate Triggers →
 
En gul rektangel som räknar upp hur många gånger triggvillkoren uppfyllts visas nu i nedre 
högra hörnet. När inspelning ska starta på triggvilkor behövs ej inspelningen aktiveras utan 
detta sköts av triggvillkoret. För att deaktivera triggvillkoren utförs följande: 
 

• Recording Activate Triggers →
 

2.4       Uppspelning av lagrad data 
Då någon testsekvens ska spelas upp måste programmet vara i uppspelningsläget, för att 
komma dit väljs ’Replay Mode’ i lägesväljarmenyn (figur 5). 
 
 

 
Figur 5: DataSIMS i uppspelningsläge. 
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Datafältet anger om det finns lagrad data och vid vilken tidpunkt data spelats in. Om 
datasträngen ser ut som ett streck betyder det att under denna tid har inga data registrerats. 
Datasträng i figur 5 är den som skapades vid simuleringsläget tidigare i manualen. För att 
starta uppspelning genomförs följande: 
 

• Replay Run Replay →
 
Alternativt går det att styra uppspelningen ifrån menyn längst till vänster i datafältet. I denna 
meny finns det snabbknappar för uppspelning. Om behovet av att snabbt spela upp en sekvens 
vars läge är känt på tidsaxeln finns, utförs detta genom att med vänster musknapp greppa den 
gul/rosa triangeln och dra den till önskat läge på dataströmmen och sedan använda 
uppspelningsmenyn till vänster. Det går också att söka på olika värden inom datasträngen. Då 
datavärdena spelas upp visas de i samma paneler som vid simulering/övervakning. 
Uppspelningen avslutas med följande kommandon: 
 

• Replay Stop Replay →
 
Alternativt stoppas uppspelningen med knapparna uppe i uppspelningsverktygsfältet eller i 
snabbmenyn nere i vänstra hörnet av datafältet.  
 
Genom att högerklicka på arbetsytan finns det möjlighet att välja andra instrument för att visa 
data. När ett nytt uppvisningshjälpmedel har placerats på arbetsytan kopplas en 
ingenjörsenhet till denna. Detta utförs genom att göra objektfältet synligt och navigera fram 
till den ingenjörsenhet som önskas visas. Dra denna till uppvisningshjälpmedlet och släppa 
den på hjälpmedlet. 
 

2.5       Avsluta dataSIMS 
DataSims går att avsluta i alla lägen som det kan tänkas befinna sig i. Detta görs på två sätt, 
antingen genom att stänga ner programmet med krysset uppe i högra hörnet eller genom 
följande: 
 

• File Exit →
 
Om en dialogruta där frågor om ändringar vill sparas framträder, väljs alternativet ’Discard 
All’. Detta gör att nästa gång samma applikation startas kommer den att startas med 
ursprungsinställningen. Om det skulle uppstå en situation där någon tror sig ha ändrat på 
något som påverkar testapplikationen, löses detta genom att stänga programmet utan att spara 
vid avslut. Om det skulle uppstå några tvivel om testapplikationen fungerar eller ej kontakta 
berörd systemingenjör. 

 
  
 
 



Bilaga 3 
Bilagan innehåller ett kretsschema, en ritning på frontpanelen, en kopplingstabell samt en 
komponentlista på kopplingslådan mellan mätdatorn och testobjektet.  
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J5 Kommentar Anslutning 1 Anslutning 2
PIN  NR

1 +28 V P.S C.B Pin2 J41
2 +5 V Regulator U1 Pin2 J40
3 - P.S J2 J39
4 GND J3 J38
5 Relä 4 RE4 Pin2 J21
6 Relä 3 RE3 Pin2 J20
7 Relä 2 RE2 Pin1 J19
8 Relä 1 RE1 Pin1 J18
9 DIG/OUT_1 J4 Pin35 PA6 J22

10 GND J4 Pin36 J23
11 DIG/OUT_2 J4 Pin33 PA7 J24
12 GND J4 Pin34 J25
13 DIG/OUT_3 J4 Pin31 PB0 J26
14 GND J4 Pin32 J27
15 DIG/OUT_4 J4 Pin29 PB1 J28
16 GND J4 Pin30 J29
17 DIG/IN_1 J4 Pin15 PC0 J30
18 GND J4 Pin16 J31
19 DIG/IN_2 J4 Pin13 PC1 J32
20 GND J4 Pin14 J33
21 DIG/IN_3 J4 Pin11 PC2 J34
22 GND J4 Pin12 J35
23 DIG/IN_4 J4 Pin9 PC3 J36
24 GND J4 Pin10 J37
25 DIG/IN_5 J4 Pin7 PC4
26 GND J4 Pin8
27 ARINC429_1 Hög J6
28 ARINC429_1 Låg J7
29 ARINC429_2 Hög J8
30 ARINC429_2 Låg J9
31 ARINC429_3 Hög J10
32 ARINC429_3 Låg J11
33 ARINC429_4 Hög J12
34 ARINC429_4 Låg J13
35 ARINC429_5 Hög J14
36 ARINC429_5 Låg J15
37 ARINC429_6 Hög J16
38 ARINC429_6 Låg J17
39 ARINC429_7 Hög
40 ARINC429_7Låg
41 ARINC429_8 Hög
42 ARINC429_8 Låg
43 ARINC429_9 Hög
44 ARINC429_9 Låg
45 ARINC429_10 Hög
46 ARINC429_10 Låg
47 ARINC429_11 Hög
48 ARINC429_11 Låg
49 ARINC429_12 Hög
50 ARINC429_12 Låg



JP1
PIN NR

1 ARINC429_13 Hög
2 ARINC429_13 Låg
3 ARINC429_14 Hög
4 ARINC429_14 Låg
5 ARINC429_15 Hög
6 ARINC429_15 Låg
7 ARINC429_16 Hög
8 ARINC429_16 Låg

JP2 Kommentar Anslutning 1
PIN NR

1 DIG/OUT_5 J4 Pin27 PB2 NOTE:Koppla ej ut på
2 GND J4 Pin28 stiftlist, utan lämna 
3 DIG/OUT_6 J4 Pin25 PB3 anslutningarna i J4
4 GND J4 Pin26
5 DIG/OUT_7 J4 Pin23 PB4
6 GND J4 Pin24
7 DIG/OUT_8 J4 Pin21 PB5
8 GND J4 Pin22
9 DIG/OUT_9 J4 Pin19 PB6

10 GND J4 Pin20
11 DIG/OUT_10 J4 Pin17 PB7
12 GND J4 Pin18

JP3 Kommentar Anslutning 1
PIN NR

1 DIG/IN_6 J4 Pin5 PC5 NOTE:Koppla ej ut på
2 GND J4 Pin6 stiftlist, utan lämna 
3 DIG/IN_7 J4 Pin3 PC6 anslutningarna i J4
4 GND J4 Pin4
5 DIG/IN_8 J4 Pin1 PC7
6 GND J4 Pin2



Komponentlista

Beteckning Typ/Värde Artikelnummer ELFA
RE1 MPDCD3 37-411-47
RE2 MPDCD3 37-411-47
RE3 MPDCD3 37-411-47
RE4 MPDCD3 37-411-47
RE5 MPDCD3 37-411-47
RE6 MPDCD3 37-411-47
R1 Utgått/Byglass 60-719-06
C1 0.33 uF 65-706-75
C2 0.10 uF 65-705-43
U1 L78S05CV 73-095-60
J5 50 poligt D-Sub/Hylsa 44-069-22
Hylsor 09670008287 (100 st) 44-080-27
CB 33-161-30
SW1 SP1 35-305-16
JP Stifftlist 1 *50 43-716-96
Låda 50-274-04
Kretskort RE 220 EP 100*160 48-320-51
Labhylsa Gul 11*11   4st 40-286-43
Labhylsa Svart 11*11  16 st 40-286-01
Labhylsa Röd 11*11   16st 40-286-27
Labhylsa Grön 11*11   2st 40-286-50
LP1 Indikering +28V
LP2 Indikering +5V
R2 1.8 kohm/1 W 60-785-21
R3 1.8kohm/1 W 60-785-21
J4 Anslutningsplint 777101-01 /National Instruments
D1 1N4001 70-003-42
D2 1N4001 70-003-42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga4 
Bilagan innehåller en lista på komponenter som är möjliga att implementera i 
mätutrustningen. 
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Fpl typ Manual Komponent PN: Kategori Tillverkare Kommentar 
Embraer-

145 
34-16-

03 
Cabin 

Pressure 
Acquistion 

Module 

2014AB A Rosemount Manualen 
stödjer bara 

test 

Embraer-
145 

28-41-
36 

Fuel 
Conditioning 

Unit 

367-934-001 C Parker Testmjukvara 
och 

testutrustning
Embraer-

145 
28-41-

69 
Fuel 

Conditioning 
Unit 

367-934-002 C Parker Testmjukvara 
och 

testutrustning
Fokker-100 21-31-

90 
Cabin 

Pressure 
Controller 

2118526-4 B AiResarch Enkel 
testutrustning 

tillverkas 
Fokker-100 27-35-

20 
Stall 

Protection 
Computer 

Enhancement

EASPE8801-
401 
& 

402 

B Fokker Ritning finns 
AVC20076 

Fokker-100 27-55-
02 

Flap Controll 
Data Unit 

EAFCD8518-
407 
409 
411 

B Fokker Ritning finns 
AVC20084 

Fokker-100 34-30-
02 

ILS Control 
Panel 

G6227 A Gables 
Engineering 

Simpel 
testlåda 

Fokker-100 34-50-
13 

Vor/Dme 
Control 
Panel 

G6229 A Gables 
Engineering 

Simpel 
testlåda 

Fokker-100 34-51-
02 

ATC Control 
Panel 

G6206- 
05 
06 
07 
10 
14 
15 
17 
19 

A Gables 
Engineering 

Simpel 
testlåda 

Fokker-100 23-50-
05 

AMU G6938 B Gables 
Engineering 

? 

Fokker-100 23-50-
11 

Audio 
Control 
Panel 

G6937 A Gables 
Engineering 

Simpel 
testlåda 

Fokker-100 28-47-
31 

Combined 
Processor 
Totaliser 

0102KIP-01-
017 

B Smiths Redan 
drifsatt? 

Fokker-100 77-10-
08 

Engine 
Pressure 

Ratio 
Transmitter 

LG1189AC03 C Honeywell Testmjukvara

       



Fpl typ Manual Komponent PN: Kategori Tillverkare Kommentar 
Fokker-100 77-41-

01 
Standby 
Engine 

Indicator 

8DLOC6A A Ametek Simpel 
testlåda 

Fokker-100 77-41-
05 

Standby 
Engine 

Indicator 

10182N01M01 A Ametek Simpel 
testlåda 

Fokker-100 27-23-
01 

Rudder 
Limiter Unit

EARLM8504-
409 
411 
413 

A Fokker Redan 
driftsatt? 

Fokker-100 77-23-
01 

Engine Data 
Multiplexer 

PU-057C B Ametek Testutrustning 
tillverkas 

Boeing-
737 

34-13-
07 
 

Vertical 
Speed 

Indicator 

4039893- 
902 
903 

 

C 
 

Honeywell 
 

Särkild 
testutrustning 

krävs 
 

Boeing-
737 

77-30-
25 

AVM Signal 
Conditioner 

6670M2230  Endevco Redan 
driftsatt 

Boeing-
737 

77-30-
72 

Microtac || 
Digital 

Tracking 
Filter 

6672MYYY B Endevco Testutrustning 
möjlig att 

bygga 

ATR 73-13-
81 

Torque 
Indicator 

5677-750-80-
12 

A Sextant Enkel 
testutrustning 

tillverkas 
DASH8 77-10-

42 
Torque 

Indicator 
10174N03W02,
10174N04W02

A Ametek Enkel 
testutrustning

SAAB2000  Electronic 
Flight 

Display 

EFD-4077 
PN:622-9978-

406 

 Collins  

SAAB2000  Air Data 
Computer 

ADC-850B 
PN:822-0374-

104 

 Collins  

SAAB2000  Multi 
Navigation 

Display 

MND-640  Collins  
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