
Distribution av Pejl-bäringar
i IP-nät

Examensarbete utfört i
Elektronik System

av
Rani Iskender

Reg nr: LiTH-ISY-EX-3694-2004
September 2004



II



III

Distribution av Pejl-bäringar
i IP-nät

Examensarbete utfört i
Elektronik System

vid Linköpings tekniska högskola
av

Rani Iskender

Reg nr: LITH-ISY-EX-3694-2004

Examinator och
Handledare: Oscar Gustafsson
Linköpings universitet September 2004



IV



V



VI



VII

Abstract

Pejlsystemet används idag som ett hjälpmedel för flygtrafikledaren
genom att ange en indikation från vilken riktning radiosignalen
kommer. Nu finns det en ide om att överföra pejlsignalen genom
IP-nät istället för dagens transportmetod, som sker genom vanlig
kabel förbindelse. Lösningen på detta problem innebär kodning
och anpassning av signalen för att sedan kunna använda sig av
datorkommunikation.

Problemet som ska lösas i detta examensarbete är anpassning och
avkodning av ett digitalt pulspaket för att det ska kunna överföras
via IP-nät.

Resultatet visar att pejlsignalen kommer att kunna överföras över
långa sträckor dels inom ett flygbasområde, dels från en flygbas till
en annan eller till en central ledningsplats.

Examensarbetet är utfört vid AerotechTelub i Arboga.
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Pejlsystemet FMRP 10 används idag som ett hjälpmedel för
flygtrafikledaren genom att ange en indikation från vilken riktning
radiosignalen kommer. Pejlsystemet är ett flygsäkerhetskritiskt
system eftersom systemet kan ha direkt inverkan på säkerheten för
luftfarten kring flygplatsen där pejlen används.
Nu finns det en idé om att överföra pejlsignalen genom ett IP-
baserat nätverk, dvs. TCP/IP över ethernet istället för dagens
transportmetod, som sker genom vanlig kabelförbindelse.

Problemet som ska lösas i detta examensarbete är anpassning och
avkodning av ett digitalt pulspaket för att det ska kunna överföras
via IP-nät. Lösningen ska uppfylla grundliga säkerhetsaspekter
som att presentera rätt värde vid rätt tidpunkt under begärda
omständigheter. Uteblivna och felaktiga data får inte förekomma.

Lösningen på detta problem innebär kodning och anpassning av
signalen för att sedan kunna använda sig av datorkommunikation.
Kommunikation mellan datorer fungerar genom att den ena datorn
för befälet och begär att den andra datorn ska utföra en tjänst, där
den dator som utför tjänsten kallas server och den dator som begär
tjänsten kallas klient.

Resultatet visar att pejlsignalen kommer att kunna överföras över
långa sträckor och till olika terminaler samtidigt. Dessutom så
visar resultatet ett felfri värde ur säkerhetsaspektens synsätt,
uteblivna och felaktigt data förekommer inte i resultatet.

Examensarbetet är utfört våren-hösten 2004 vid AerotechTelub på
avdelningen Kommunikation i Arboga.
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För trafikledning av flygplan vid flygplatser används
radiokommunikation på VHF frekvensbandet 118-137 MHz, AM-
modulation används. Som ett hjälpmedel för flygtrafik ledaren
finns ett pejlsystem som ger en indikation från vilken riktning
radiosignalen härstammar. Detta kan t ex vara nyttigt för att
säkerställa i vilken riktning det plan man kommunicerar med
befinner sig eller för att kunna ge piloten en bäring som han/hon
kan använda för att hitta till flygplatsen.
På indikatorn får man bäringen till flygplanet (radiosändaren), dels
som ett siffervärde (0-360) och dels som en pejlindikering på en
kompassros med hjälp av lampor.
I dagens system överförs kanalval och pejldata genom fasta
kabelförbindelser, dels som 24V reläslutningar i fallet kanalval och
dels som pulser över en seriell RS422 förbindelse för pejldata till
indikatorerna.

Det kommande nätbaserade försvaret som är under utveckling har i
behov att överföra pejlbäringar över långa sträckor dels inom ett
flygbasområde, dels från en flygbas till en annan flygbas, eller till
en central ledningsplats. Pejlsystemet önskar man därför anpassa
så att det nuvarande pejlvärdet skall gå att överföra via IP-nät.

Detta examensarbete syftar till att överföra dessa signaleringar via
ett IP-baserat nätverk, med hjälp av TCP/IP över Ethernet.

För att få en inblick i vad exjobbet handlar om så finns här allmän
information angående pejlsystemet som består av ett antennsystem,
pejlelektronik, manöverenheter och indikatorer. Pejlelektroniken är
normalt placerad i ett apparatrum i närheten av antennsystemet.
Manöverenheter och indikatorer placeras däremot vid operatören t
ex i flygledartornet där flygtrafikledaren sitter.

Beskrivnings av pejlsystemet

Systemets huvuddelar är en obemannad antennstation och en eller
två indikatorstationer. Dessa är skilda geografiskt men är förenade



10

genom telefonkablar eller likvärdig förbindelse. Varje
indikatorstation är dessutom apparatmässigt uppdelad i två
understationer, sammankopplade med kabel av högst 100 m längd.
De är i regel inrymda i samma byggnad.

Här följer en beskrivning av markradiopejl och dess viktigaste
delar.

������

������������

Markradiopejl 410 – vanligen benämnd FMRF 10 är avsedd att
bestämma bäring till flygradio-sändare på VHF- och UHF-banden.
Pejlingen görs med ett elektroniskt kommuterat antennsystem med
måttligt apertur. Bäringen presenteras på sifferrör, med lampor
eller med katodstrålerör.

����������������������	
� �

������������

FMRP 10-systemet används huvudsakligen som:

• Navigeringshjälp åt alla flygradioutrustade flygplan/helikopter
vare sig dessa kan utnyttja andra navigeringshjälpmedel eller inte.

• Inflygningshjälpmedel enligt särskild metod och medel för
lokalisering och dirigering av flygplan i nöd.

• Identifiering av radarekon och övervakning av flygplanet.

FMRP 10 är även lämpad för användning i pejlnätsystem eftersom
bäringsvärdet är åtkomligt för vidaresändning, både som sinus- och
cosinusvärden och som vinkel.

��!�"����������������
����� �

������������

Markradiopejl 410 har många komponenter, de flesta används för
detta examensarbete.
Antennstation, resolver-station, manöverstation och pejlsignalen
beskrivs nedan.
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Antennstationen skall vara placerad så fritt och så långt som
möjligt från återutstrålande objekt för att en klar signal ska kunna
fås.
Antennstationen, som visar i figur 1, består av ett över marken
eleverat jordplan med direkt på detta monterat UHF-antennsystem,
en med UHF-antennsystemet koncentrisk mast uppbärande VHF-
antennsystemet och ett klimatskydd. I närheten av antennstationen
finns hjälpantenner på stolpar: Provsändarantenner för VHF och
UHF samt referensantenn för UHF. Referensantennen för VHF är
placerad i centrum av VHF-antennsystemet.

7��&
��9��������������
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Resolver-stationen, som visas i figur 2, genererar styrsignaler för
antennkommuteringen, för demodulering och för utvärdering av
pejlbäringen samt en växel för inkoppling av önskat pejlprogram
till respektive manöverstation.
Resolver-stationen är i regel inrymda i ett stativ i ett allmänt
apparatrum som är normalt placerat i närheten av antennsystemet.
Resolver-stationen sammansätts av olika enheter och typer där
antalet beror på de aktuella operativa behoven.

Antennstation
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Manöverenheter och indikatorer placeras däremot vid operatören t
ex i flygledartornet där flygtrafikledaren sitter.
Manöverenheten används för att välja på vilken av
radiofrekvenserna som pejlingen skall ske. Detta val påverkar
pejlelektroniken som sedan skickar pejldata för just den valda
kanalen till indikatorn. Manöverenhet och indikator jobbar således
i par, även om de är utformade som separata enheter.
Systemet är gjort för samtidig oberoende användning av flera
operatörer, i regel trafikledare med olika geografiskt eller
funktionellt ansvar. Varje operatör har sin egen manöverstation
som ger tillgång till pejlsystemet utan hinder för övriga positioner.
Högst åtta oberoende manöverstationer kan installeras.

Pejlsystemet kan bestyckas med en eller flera mottagare, dessa är
utformade som fix frekvensmottagare, d v s låsta till en
förutbestämd frekvens. Manöverenheten väljer alltså vilken av
dessa mottagare som skall ge pejlinformation till just den
operatörsplatsen.
Varje manöverstation har en bäringsindikator, som visas enligt
figur 3, kan vara av två olika typer och en manöverapparat. Båda
typerna av indikator har en sifferenhet som presenterar bäringen i
digital form. Den ena typen har dessutom en ring av 72 lampor för
grov indikering av bäringen.

Resolver - station

Antennstation
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Utrustningen vid varje manöverstation är ansluten till resolver-
stationen för att bilda en oberoende operativ kanal. 1

7��&
�!9�"��������������� 
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Pejlsignalen som kommer ut från en resolver-staion är digital och
är väldigt lätt att hantera. Uppdateringen sker med 1.1 sekund
mellan varje uppsättning av startpulser.

������*�������+��������

Pejlsystemet ger ut bäringsinformationen till indikatorn i form av
ett pulståg genom en RS422 förbindelse där antalet pulser som mot
bäringen. Pejlen har en upplösning på en halv grad vilket ger at 1
grad motsvarar 2 pulser, 360 grader representeras av 720 pulser.
Pulserna genereras med frekvensen 7200 pulser per sekund.

När ingen sändning förekommer på den valda frekvensen får inte
pejlen in någon radioenergi och genererar således inte heller någon
pejlbäring. I detta läge ligger signalen hög för att indikera att så är
fallet.

När radiosändningar förekommer genererar pejlelektroniken
bäringar som skall överföras till indikatorn. I detta läge sänds först
en startpuls ut, så att indikatorn vet var pulståget börjar. Därefter
                                                
1 Beskrivningen av pejlsystem är hämtad från Markradiopejl 410 (Del 1 Text)

Pejl-elektronik 36360

Pejl-signal

Antennstation

Manöverstation
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sänds det antal pulser som representerar pejlbäringen. Om
radiosändningen kvarstår efter att det första pulspaketet genererats
kommer signalen att gå låg och ligga kvar låg tills det är dags att
generera nästa pulspaket. Detta sker tills radiosändningen upphör
och pejlbäringen därigenom försvinner. I det läget kommer
signaler att återgå till sitt höga läge.
Startpulserna består av en hög och en låg period där periodtiden är
dubbelt så lång som pulstiden för datapulserna, om startpulsen
föregås av idle data, d v s. hög signalnivå införs en extra låg period
före den normala startpulsen.

RS422 specar det elektriska gränssnittet som i detta fall är en
balanserad förbindelse med 5volt spänningssving.

������#���������������

Signalinfångning måste ske på ett sådant sätt att startvillkor, antal
pulser samt signalnivå på linjen kan detekteras tillförlitligt. Detta
för att dessa sedan ska kunna återskapas utan någon nämnvärd
fördröjning.

����!�#�����
�����
�
���

Vid indikatorn skall signalen återställas till ursprunglig form i alla
avseenden.
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Detta kapitel innehåller en mer utförlig beskrivning av uppgiften i
examensarbetet.

!���$������

I dagens pejlsystem transporteras signalen från pejlelektroniken till
manöverstationen genom kabelnät, detta medför att systemet blir
begränsad i förhållande till utsträckning och flexibilitet.

7��&
��9�"��������������� 

För att undvika begränsning på utsträckning har man som idé att
med detta examensarbete överföra puls-tåget som är en del av
pejlsignalen genom ett IP-baserat nätverk, dvs. TCP/IP över
ethernet istället för dagens transportmetod. Figur 5 visar idén av ett
nätverksbaserat pejlsystem.

Pejl-elektronik 36360

Pejl-signal

Antennstation

Manöverstation
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För att det nätverksbaserade pejlsystemet ska fungera krävs det
kodning och anpassning av signalen för att sedan kunna använda
sig av datorkommunikation. För att signalen ska kunna skickas
mellan två datorer så måste en del hårdvara vara inblandat för att få
ett fungerande system mellan de olika instrumenten.

!���$��������������&�&�&������

Uppgiften på examensarbetet är i princip uppdelat i två delar:

•���&��
�

•�(�
���
��

För att dessa ska fungera tillsammans krävs programmering av
både hårdvaran och mjukvaran.

!�������&��
�

Huvuduppgiften i detta examensarbete är att transportera data
genom IP-nät med hjälp av ett protokoll. Datorkommunikationen
mellan två datorer kommer att behöva implementeras under
examensarbetet, en klient och en server.
Val av nätverksprotokoll ska göras, där hänsyn till säkerhet och
tidsfördröjning måste tas i förhållande till ändamålet.

Pejl-

elektro

TCP/IP

Numeriska värden i
sifferform

I/O
Kort

I/O
Kort

Server Klient
P
I
C

3

Indikator

MAX488 MAX488
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LINUX skall användas som operativsystem, detta för att ta vara på
tillgängliga systemresurser. Gällande programmeringsspråk
kommer det att behövas ett lämpligt språk för programmering av
mjukvaran och ett passande språk för programmering av
hårdvaran.

Mjukvaran beskrivs utförligare i kapitel 4.

!�����(�
���
�

För att kunna styra olika delar av systemet och möjliggöra
transporten för signalen mellan de olika delmomenten för det
nätverksbaserade pejlsystemet måste en del hårdvara köpas in för
att kunna utföra projektet.
Två digitala I/O kort med räknare kommer att vara nödvändiga för
att kunna ta emot önskad digital signal in till servern och även
överföra samma digitala signal ut från klienten.

En mikroprocessor kommer att finnas mellan klienten och
indikatorn för att öka säkerheten för det nätverksbaserade
pejlsystemt.

För att kunna transportera signalen från pejlelektroniken till ett
digitalt I/O kort och från en mikroprocessor till indikatorn kommer
två transceivrar att behövas.

Bakgrunden för hårdvaran beskrivs utförligare i kapitel 5.
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Jag har använt mig av en enkel PC-plattform och har av den
anledningen valt att använda ett operativsystem med låg
presterande krav, Windows skulle säkerligen kräva mer av
processor och RAM-minne. Ett mer lämpligt operativsystem som
jag har använt mig av är Linux. Anledning till detta är för att spara
på systemresurser och därigenom kunna köra applikationen på en
liten och billig hårdvara.

Som programmeringsspråk för mjukvaran har jag använt mig av
C++ och C (dels för att det är ett viktigt programmeringsspråk med
en stor spridning och dels för att det är ett passande språk för det
här projektet).
För programmering av hårdvaran, mikroprocessorn, har jag använt
mig av assembler som programmeringsspråk. Anledningen är att
assemblerprogram inte kräver lika mycket i programminne i
jämförelse med C/C++ programmering.

TCP har använts som internet-protokoll.

Detaljbeskrivning

För att kunna få en grunduppfattning om mjukvaran har enligt
nedan beskrivits olika metoder och sätt för hur
datorkommunikation och nätverksprotokoll fungerar. Dessutom
beskrivs programmering och inställning av inköpta digitala I/O
kort.

• Programmering och inställning av inköpta digitala I/O kort.

• Datorkommunikation.

• Val av lämplig nätverksprotokoll.
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• Programmering av mikroprocessorn.
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För att kunna anpassa inköpta digitala I/O kort till projektet har en viss
programmering och inställningar av dessa kort utförts. Programmeringen
innehöll val och laddning av räknare och anpassning av lediga adresser
för kortet.
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Logiken är att sända text mellan två noder för att kunna överföra
pejlbäringar över långa sträckor. Ett lämpligt sätt för att detta skall
fungera är att använda sig av datorkommunikation där
datatransporten sker med hjälp av ett nätverksprotokoll.

Nedan beskrivs processen av datorkommunikation mellan två
datorer.

Två datorer som kommunicerar står oftast inte i ett särskilt jämlikt
förhållande till varandra. Kommunikation mellan datorer fungerar
genom att ena datorn för befälet och begär att den andra datorn ska
utföra en tjänst, där den dator som utför tjänsten kallas server och
den dator som begär tjänsten kallas klient, bilden nedan visar
klient-server processen.
Att vara server eller klient är egentligen inte en egenskap hos en
dator, utan hos ett program som körs på datorn.
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I detta examensarbete har jag valt att låta servern ta emot data från
resolvern, dels för att en klient från en obestämd plats ska kunna
bestämma när den vill ha reda på data för pejlsignalen och dels för
att flera klienter samtidigt ska kunna ta befälet och begära att
servern ska skicka pejlsignalen.1
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För att två datorer ska kunna kommunicera i ett nätverk måste de
ha ett gemensamt protokoll. De protokoll som har varit aktuella i
det här projektet är TCP och UDP.
TCP är ett protokoll som är lite mer avancerat, som hanterar
pålitliga dataöverföringar i form av flöden. UDP är inte lika
tillförlitligt som TCP och kan därför användas vid lägre krav på
tillförlitlighet eftersom det är enklare att hantera. Nedan följer lite
mer omfattande beskrivning av ovanstående protokoll.

������.=*

TCP som står för Transport Control Protocol,
Transportkontrollprotokoll. TCP är betydligt mer avancerat än
UDP. Det erbjuder pålitliga överföringar och garanterar att data
kommer fram i den ordning de skickats. Det finns också en
grundläggande skillnad i hur TCP och UDP ser på
dataöverföringar. UDP hanterar datagram medan TCP hanterar
byteströmmar. Man säger att TCP är förbindelseorienterat. Innan
ett program kan skicka en enda byte data med TCP måste det
upprätta en förbindelse med mottagare. Om programmet skickar
data med UDP, däremot, behöver det bara ge paketet till UDP och
hoppas att det kommer fram.

������$"*

UDP står för User Datagram Protocoll och är det ena av de två
viktiga protokollen i transportskiktet (TCP är det andra). Detta är

                                                
1 Server – Klient processen beskrivs utförliga i TCP/IP Handboken (kapitel 1)
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ett mycket enkelt protokoll, bland annat för att det inte är lika
tillförlitligt, aldrig utför fragmentering och inte garanterar att data
kommer fram i samma ordning som de skickas.
Vad UDP gör är i stort sett att lägga till information om vilket
program på den mottagande datorn som ska ha datagrammet, och
vilket program på den sändande datorn som ska ha datagrammet,
och vilket program på den sändande datorn som har skickat det.
Programmen identifieras med hjälp av portnummer.
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Det protokoll som har använts i detta projekt är TCP, anledningen
är säkerheten. Med TCP som protokoll försummas ingen data, all
data som begärs av klienten kommer att skickas av servern. 1
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Programmerare:���������
Programmeraren som användes för att programmera PIC-
processorn är All - 11 avsedd för Windows 95/98/NT/2000/XP.
Den medföljande mjukvaran är mycket lätt att använda.

                                                
1 TCP och UDP beksrivs utförligare i boken Unix Network Programming (del 2)
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För att få ett fungerande system krävs rätt val av hårdvara, för detta
krävs tid och noggrannhet. Valen har gjorts med gedigen hjälp av
olika medarbetare, dels för att minska risken för fel val av hårdvara
och dels för att minska onödiga kostnader.

%���(&�&��
�������
���
�

Med avseende på operativsystemet som har valts har det
underlättat valet av en lämplig PC-baserad plattform. Linux är
sparsam gällande systemresurser och storlek av en hårddisk, därför
har det använts mycket enkla och billiga plattformar. För övrigt så
har det köpts två stycken digitala in/ut kort (PCL-720+), en
mikroprocessor (PIC-16F876A) och två transceivrar.
Under detaljbeskrivning beskrivs hårdvaran betydligt mer
ingående.

Nedan beskrivs inköpt hårdvara i detalj.

• Två stycken digitala in/ut kort med räknare som in- och utgång
för signalen till servern och från en klient.

• Mikroprocessor för säkerhetsökning av nätverksbaserade pejl-
system.

• Tranceivers för att anpassa transporten av en digital signal från
en extern instrument till en dator och från mikroprocessorn till en
externa instrument.

%���"���������+&���
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Jag har använt mig av två PCL-720+ digitala in/ut kort. Internt kort
med 32 digitala kanaler för ingången och 32 digitala kanaler för
utgången. Kortet innehöll även 3 räknare med 16 kanaler i varje
räknare.
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PLC-720+ kortets klockor har en ursprunglig frekvens på 1MHz,
100MHz och 10KHz och dessa tre frekvenser kan dubbleras,
halveras eller delas på fyra genom inställning.
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Mikroprocessorn kan vara av enkel typ, minimum kravet är att den
skall ha minst 12 ingångar och 1 utgång.

Den valda mikroprocessorn är PIC 16F876A från Microchip. Den
är en 28 pinnars DILkapsel och arbetar med en frekvens på 20
MHz. Processorn är byggd med RISC, Reduced Instruction Set
Computer arkitektur och har endast 35 instruktioner. Alla
instruktioner tar lika lång tid att utföra. Varje instruktionscykel
består av fyra klockpulser. Processorn arbetar alltså med 5 miljoner
instruktionscykler per sekund. Den har 368 byte RAM och 8K byte
flashminne för programkod. Instruktionsorden är 14 bitar lång. En
stor del av pinnarna på kapseln är av typen IN/OUT och kan i
princip användas på valfritt sätt men om man ska använda någon
av processorns interna enheter så som A/D-omvandlare eller den
interna UART:en så kräver det självklart att man håller sig till
specifika pinnar. Processorn har internt en oscillator men den är
ganska ostabil, därför används en extern oscillator.

Här följer en beskrivande lista över vilka pinnar
som används.

Ben namn I/O beskrivning:

1   MCLR ingång vid aktivering så utför processorn en reset.
2   RA0/AN0 digital ingång.
3   RA1/AN1 digital ingång.
4   RA2/AN2 digital ingång.
5   RA3/AN3 digital ingång.
6   RA4/T0CKI/C1OUT digital ingång.
7   RA5/AN4/SS/C2OUT digital ingång.
8   VSS GND
9   OSC1/CKLI ingång kopplad till en 4 MHz oscillator.
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11 RC0/T1OSI/CCP2 digital utgång.
12 RC1/T1OSI/CCP2 digital ingång.
13 RC2/CCP1 digital ingång.
19 VSS GND
20 VDD ingång spänningsmatning.
21 RB0/INT digital ingång.
22 RB1 digital ingång.
23 RB2 digital ingång.
24 RB3/PGM digital ingång.
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Har använt två stycken MAX488E transceivrar för konvertering av
signalen, där har en placerats mellan resolvern och det interna
digitala I/O kortet som befinner sig i servern och den andra är
placerad mellan mikroprocessorn och indikatorn.

MAX488E reducerar reflexion som orsakas av felaktiga avslutande
kablar, vilket tillåter felfri data transport upp till 250kbps.
MAX488E är designad för full-dubbelriktad kommunikation d v s
att data kan skickas i båda riktningarna samtidigt.

Det är en strömsnål transceiver med slewrate-begränsning, vilket
gör den lämplig i applikationer där man har problem med EMI
eller reflektioner orsakade av felaktigt terminerade kablar. Kretsen
är ESD-skyddad. Figur 7 visar en transcevers ingångar och
utgångar.
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För att åstadkomma stabil spänningsmatning till processorn och de
andra komponenterna i kretsen används en spänningsregulator.
Spänningsregulatorn ger ut en stabil spänning på +5 volt.
Mikroprocessorn, transceivrar och den externa oscillatorn får
spänningsförsörjning från denna spänningsregulator.
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För att pejlsystemet skall utvecklas till ett nätverksbaserat system
användes hårdvara i samarbete med mjukvara mellan
pejlelektronik och manöverstationen.
Bilden nedan visar delarna i ett nätverksbaserat pejlsystem.
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För att underlätta beskrivningen av detta system har jag delat upp
systemet i tre delar:

•�"����9�*�������
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Pejl-

elektro

TCP/IP

Numeriska värden i
sifferform

I/O
Kort

I/O
Kort

Server Klient
P
I
C

3

Indikator

MAX488 MAX488
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Processen på del 1 är enligt följande: Bäringspulsen matas in från
resolvern till transceivers ingångar 7 och 8, signalen kommer sedan
ut från utgång pinne 2 in till två ingångar på serverns digitala I/O
kortet.
Första ingången är för att kunna läsa om signalen är hög eller låg
(1 eller 0).
Andra ingången är kortets räknare, för att kunna räkna antal pulser
som signaler innehåller och på så sätt kunna återskapa samma
information på klientens utgångsportar. Figuren nedan visar del 1
av ett nätverksbaserad pejlsystem. Tågpulsen kan förekomma
under två tillstånd, Hög eller Låg.
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Del 2 beskriver transporten av bäringspulsen över ett nätverk.
Här är två mjukvaruprogram skrivna i C/C++ kod, en är inbakad i
servern medan den andra är inskriven i klienten.
Serverprogrammet har till uppgift att räkna antal pulser som
bäringspulsen innehåller för att sedan kunna skicka rätt värde till

Pejl-
elektronik

MAX
488

Räknar

Hög/Låg

I/O Kort

Hög pulståg Låg pulståg
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klientprogrammet via ett nätverk. En annan uppgift som
serverprogrammet har är att ta reda på bäringspulsens status, i form
av hög eller låg.

Klientprogrammet anropar data från servern och skriver ut det som
ett digitalt värde på I/O kortets utgång. Det är klienten som begär
dataöverförning, medan servern utför dataöverföringen1. En
beskrivning av klientens begäran efter data visas i figuren nedan.
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Rent praktiskt fungerar det på så sätt att klienten anropar servern
genom att skriva in rätt IP-adress för önskad server, servern måste
dock vara aktiv genom att vara uppkopplad till någon form av
nätverk. Klienten kan dessutom bestämma under hur lång tid
kopplingen ska vara och väljer även att återkomma efter önskad
begäran.
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Att generera pulståget ut mot indikatorn från en PC med
operativsystem är inte helt lämpligt då processorn i PC’n kan
störas av olika faktorer, figur 11 visar exempel på ett digitalt

                                                
1 Utförligare beskrivning av digital elektronik finns i boken Digitala kretsar.

TCP/IP

Klient

    Begär dataöverföring

Utför dataöverföring

Server
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signals utseende under en störning. Det är därför lämpligt att
genereringen av pulserna sker utanför PC’n med hjälp av
dedikerad elektronik i någon form.
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Ett sätt är att låta en extern mikroprocessor sköta pulsgenereringen.
Denna processor kommer bara att ha det som uppgift och kommer
därför inte att bli störd i sitt arbete på det sätt som PC’s CPU blir.

Programflödet i mikroprocessorn är mycket enkelt:
Mikroprocessorn väntar på en skrivpuls, när denna är hög (1) läser
den in värdet som finns på de databitar som är kopplade till
klienten. Därefter genereras pulståget från mikroprocessorns
utgång till transceivern. Transceiver anpassar i sin tur om pulståget
så att den blir lämplig för indikatorn, figur 12 visar
mikroprocessorns funktion samt in- och utgångars utseende.

Pulståg Pulståg under störning
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Beskrivning av mikroprocessens ingångar:

8����9 Hög = läs inkommande puls-tåg
8����9�Hög eller låg puls-tåg
8����:��9 Anger värdet på puls-tåget

Som tidigare redan nämnt så användes assembler för
programmering av mikroprocessen.

I/O
Kor

t MAX
488

Indikat

   Bit 0

   Bit 1

 Bit 2

 Bit 11

Hög/Låg

Read

P
I
C
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Resultatet i examensarbetet är i första hand att ha fått över det
digitala pejlvärdet genom IP-nät. I detta kapitel beskrivs olika
testrutiner som har gjorts med hänsyn av säkerheten som är en
viktig aspekt för detta system, d v s att rätt data vid rätt tidpunkt
ska presenteras.
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Test av rätt värde har skett genom att mata in olika tänkbara värden
från resolverstationen i förhoppning att samma värden skall visas
från klienten.
Värden som har matats in har varierats från 0-360. Resultatet från
klienten har varit detsamma som har matats in från
resolverstationen, uteblivna, felaktiga eller spökdata har inte
förekommit.
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En annan viktigt aspekt för säkerheten är att det inte skulle ske
någon märkbar tidsfördröjning.
Märkbar tidsfördröjningen som är avsett att undvika är signalens
transport igenom hela systemet. Transporttiden är den tid det tar
för signalen att transporteras från resolverstationen till indikatorn.
Resultatet har visat att tidsfördröjning har varit mindre än vad ögat
kunde uppmärksamma. Figur 13 visar tidsfördröjningen som kan
uppstå utefter de olika stegen som har lagt till systemet.
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Resultaten av de test som gjordes visar att systemet svarade upp
mot förväntningarna. Testen var dock egentligen för få och
minimala för att göra en säker bedömning av detta. Läsaren får helt
enkelt hålla till godo med det som presenteras under detta
examensarbete i väntan på ett verkligt test, kanske i något framtida
exjobb.

För att ytterligare beskriva resultatet så finns nedan förbättringar
på nätverksbaserade pejlsystemets utveckling, och möjliga
funktioner som skulle kunna utnyttjas.

Resultatet visar att pejlsignalen kan överföras genom ett nätverks
protokoll vilket resulterar till att signalen kommer att kunna
transporteras över långa sträckor och till olika basstationer
samtidigt. Dessutom så visar resultatet ett felfri värde ur
säkerhetsaspektens synsätt. Uteblivna och felaktig data
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I/O
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förekommer inte i resultatet, inte heller någon märkbart
tidsfördröjning har uppstått.
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Här presenteras några idéer av vad som ligger närmast till hands
för en eventuell utbyggnad av systemet, samt de planer som kan
tänkas för vidare utveckling.

Utbyggnad av nätverksbaserade pejlsystem

I detta avsnitt finns en del idéer för utbyggnad av systemet. Det är
idéer som har funnits i ett ganska tidigt skede under
examensarbetet, anledningen till att det har avvaktats med att
utföras är tiden.

Nedan beskrivs tre olika moment som skulle förbättra
nätverksbaserade pejlsystemet:

•  Kontrollering av total pejlsignal mjukvarumässigt.

• Visning av pejlsignalen på en extern dator i IP-nätet.

• Mätning av tidsfördröjningen.
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Pejlsignalen innehåller förutom bäringspulsen andra styrsignalen
som går till manöverstationen. Dessa styrsignaler bestämmer
frekvensen för en eventuell signal. Styrsignalerna går idag från
pejlelektronik till manöverstationen med kabelförbindelse. Figur
14 visar förbindelsen av den totala pejlsignalen.
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Det som önskas i fortsättningen är att transporten av den totala
pejlsignalen ska ske genom ett nätverk för att undvika
kabelförbindelse.
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Som en framtidsåtgärd finns idag en önskan att med hjälp av en
extern dator på IP-nätet kunna se pejlsignalen, dvs realisera en
enkel indikator med hjälp av den externa datorns skärm.

Att ha tillgång till en dator är betydligt lättare i jämförelse med en
indikator, det är anledningen till att denna idé finns idag. På så sätt
kan man med hjälp av en dator kunna se signalen där tillgång till
IP-nät finns.

Den externa datorn skall fungera som klient, på så sätt kan flera
datorer vara uppkopplade samtidigt. I figur 15 visas en bild på
kopplingen av den externa datorn.

Pejl-elektronik 36360

Pejl-signal

Antennstation

Manöverstation
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För att kunna se kvalitén på den nätverksbaserade pejlsystemet
krävs att det sker en mätning på tidsfördröjningen. Detta borde ske
med hjälp av lämpliga instrument.
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Examensarbetet går ut på att anpassa och avkoda ett digitalt
pulspaket som skall gå att överföra via IP-nät. D v s modernisera
ett pejlsystem som idag används av flygledare.
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Som ett hjälpmedel för flygtrafik ledaren finns ett pejlsystem som
ger en indikation från vilken riktning radiosignalen härstammar.
Detta kan t ex vara nyttigt för att säkerställa i vilken riktning det
plan man kommunicerar med befinner sig eller för att kunna ge
flygplanet en bäring som det kan använda för att hitta till
flygplatsen.
På indikatorn får man bäringen till flygplanet (radiosändaren), dels
som ett siffervärde (0-360) och dels som en pejlindikering på en
kompassros m h a lampor.

I dagens system överförs kanal val och pejldata på fasta
kabelförbindelser. Detta innebär en begränsning av möjligheter att
överföra pejlbäringar över långa sträckor dels inom ett
flygbasområde, dels från en flygbas till en annan, eller till central
ledningsplats.
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Målet med examensarbetet är att överföra pejlbäringar över långa
sträckor dels inom ett flygbasområde, dels från en flygbas till en
annan, eller till central ledningsplats. Pejlsystemet önskar man
därför anpassa så att det nuvarande pejlvärdet skall gå att överföra
via IP-nät.
Lösningen på detta problem innebär kodning och anpassning av
signalen för att sedan kunna använda sig av datorkommunikation.
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Den viktigaste delen av resultatet är att resulterande data är
desamma som den ursprungliga och att ingen märkbart
tidsfördröjning tillkommer.

Systemets resultat visar att resulterande data har varit detsamma
som den ursprungliga, uteblivna och felaktiga data har inte
förekommit. Resultatet har även visat att tidsfördröjning har varit
mindre än vad ögat kunde uppmärksamma, ett resultat som är fullt
godkänd.

Huvuddelen i examensarbetet har varit att jobba med mjuk- och
hårdvara så att ett fungerande system skall fås. Därför har inga
fälttest genomgåtts.

)���4���
�&��������

Eftersom systemet är helt nytt så finns det en hel del idéer för
vidareutveckling som presenteras i slutet av rapporten. Det som
står klart i nuläget är att en fortsättning av arbetet skall ske för att
öka systemets säkerhet och smidighet.
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 "��������- Antal ingångar: 32 st

  Signaltyp: TTL

  Logiska nivåer  

    låg nivå (''0''): ���������		�
�����

    hög nivå (''1''): +2,0 V till +5,0 V

  Ingångsbelastning: 0,2 mA vid +0,4 V

  Ingångshysteres: +0,4 V typ, +0,2 V min

 "�������$. Antal utgångar: 32 st

  Signaltyp: TTL

  Logiska nivåer  

    låg nivå (sink): +0,5 V vid 24 mA, +4 V vid 12 mA

    hög nivå (source): +2,0 V vid 15 mA, +4 V vid 3 mA

  Belastbarhet: Min 15 TTL
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På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida
ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning
att inga extra-ordinära omständigheter uppstår.
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda
ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det
oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning.
Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva
detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver
upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och
tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som
upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av
dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras
eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är
kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller
egenart.
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
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