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Sammanfattning 
 
Flight Data Recorder (FDR), eller svarta lådan som den också kallas har som huvudsyfte att underlätta haveriutredningar. För att 
tolka data som lagrats i FDR:n måste data på något sätt visas. Detta kan göras med mjukvara på dator eller, som detta projekt 
inriktas mot, med hårdvara specifik för flygplanstypen som data härrör från. Visningen av sex parametrar ska göras i en 
avionikrigg som i stor utsträckning efterliknar cockpit i Saab 2000, på en skärm identisk med en av de skärmar som återfinns i 
flygplanet. Det är från denna flygplanstyp som data hämtas. Samtliga parametrar visas på samma skärm. 
 
På grund av att redundans önskas i flygsammanhang av säkerhetsskäl finns dubbla uppsättningar av viktiga system, uppdelat i 
höger och vänster sida. På grund av riggens arkitektur beslutades att värden från höger sida skulle visas på högersidans skärm. 
Då det inte går att säkerställa att inga osanna värden visas då höjdvärden som har ursprung i höger sidas system visas men att det 
går att säkerställa att inga felaktiga värden ges om visning görs för värden från vänster sidas system så valdes för visningen av 
höjdvärdet att vänstersidans värden ska användas. 
 
I avionikriggen fanns tillgängligt en pc med ett ARINC429-kort och mjukvaran Data Bus Analyzer (DBA) för att sända data till 
skärmarna och lyssna på trafik. Denna utrustning kan spara information på ASCII-fil och även sända innehållet i sådana filer. 
Data som tankats ut ur en FDR kan med makron som skrivits under projektets gång omvandlas till det format som DBA kan läsa 
och filens innehåll kan sedan sändas på ARINC429-bussar till skärmen på vilken de ska visas. 
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ABSTRACT 
The main purpose of a Flight Data Recorder (FDR) is to facilitate the investigation of 
incidents. In order to interpret the data that has been recorded in the FDR the data has to be 
visualized in some way. This can be done with software on a computer or with hardware that 
is specific for the model of aircraft that the data originates from. 
 
The aim of this project is to visualize data for six parameters from the FDR of Saab 2000 in 
an avionics rig. The avionics rig resembles the cockpit of Saab 2000 and the displays in it are 
identical to the ones found in the plane. All six parameters are shown on the same display. 
 
Due to safety regulation vital systems in aircraft are doubled, with one system on the left side 
and one on the right. Because of the architecture of the rig it was decided that data from the 
right-hand side systems were to be visualized on the right-hand side display. It is not possible 
to guarantee that no incorrect values are shown for the parameter altitude when values are 
taken from the right-hand side, but it can be done for values from the left side. This is the 
reason why values are taken from the left-hand side for altitude. In the rig a computer with an 
ARINC429-card and the software Data Bus Analyzer was accessible to transmit data to the 
displays. DBA can save received data in ASCII-files and also open and transmit the data in 
such files. Data that has been extracted from an FDR can be converted to the format which 
DBA can read with macros that have been written in the project. After conversion the data can 
be transmitted to the display on which it is supposed to be visualized. 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Flight Data Recorder (FDR), eller svarta lådan som den också kallas har som huvudsyfte att 
underlätta haveriutredningar. För att tolka data som lagrats i FDR:n måste data på något sätt 
visas. Detta kan göras med mjukvara på dator eller, som detta projekt inriktas mot, med 
hårdvara specifik för flygplanstypen som data härrör från. Visningen av sex parametrar ska 
göras i en avionikrigg som i stor utsträckning efterliknar cockpit i Saab 2000, på en skärm 
identisk med en av de skärmar som återfinns i flygplanet. Det är från denna flygplanstyp som 
data hämtas. Samtliga parametrar visas på samma skärm. 
 
På grund av att redundans önskas i flygsammanhang av säkerhetsskäl finns dubbla 
uppsättningar av viktiga system, uppdelat i höger och vänster sida. På grund av riggens 
arkitektur beslutades att värden från höger sida skulle visas på högersidans skärm. Då det inte 
går att säkerställa att inga osanna värden visas då höjdvärden som har ursprung i höger sidas 
system visas men att det går att säkerställa att inga felaktiga värden ges om visning görs för 
värden från vänster sidas system så valdes för visningen av höjdvärdet att vänstersidans 
värden ska användas. 
 
I avionikriggen fanns tillgängligt en pc med ett ARINC429-kort och mjukvaran Data Bus 
Analyzer (DBA) för att sända data till skärmarna och lyssna på trafik. Denna utrustning kan 
spara information på ASCII-fil och även sända innehållet i sådana filer. Data som tankats ut 
ur en FDR kan med makron som skrivits under projektets gång omvandlas till det format som 
DBA kan läsa och filens innehåll kan sedan sändas på ARINC429-bussar till skärmen på 
vilken de ska visas. 
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1. INLEDNING 
1.1 Flight Data Recorder 
Flight Data Recorder (FDR), eller svarta lådan som den också kallas, används i flygplan och 
har som huvudsyfte att underlätta haveriutredningar. Lådan är utformad för att klara hårda 
mekaniska belastningar, stark värmeutveckling och höga tryck för att de data som den lagrar 
ska bevaras trots stora påfrestningar vid ett eventuellt haveri. Lådan är till det yttre orange 
med reflexer samt utrustad med akustisk boj eller radiosändare för att den ska vara lätt att 
lokalisera efter haveri. FDR:n lagrar information som beskriver till exempel flygplanets läge i 
luften, fart, höjd och roderutslag [1]. Utöver den informationslagring som krävs juridiskt 
sparas ofta ytterligare information som kan vara av intresse till exempel vid certifiering av 
flygplanet. Många större operatörer använder utöver FDR en så kallad quick access recorder 
som har samma funktionalitet som FDR:n men som inte behöver uppfylla samma rigorösa 
krav på robusthet och därför är mindre och lättare och enkelt kan tas med från flygplanet för 
analys av data. En annan fördel med quick access recorder är att den inte måste certifieras på 
nytt för att en ny parameter införs i den. 
 
För olika geografiska områden och om planet flyger frakt eller passagerare gäller olika 
lagstiftning. I Europa gäller att FDR krävs om maximal startvikt är mer än 5700 kg eller om 
planet är flermotorigt. För större plan ska data från de senaste 25 timmarna under vilka planet 
använts finnas sparade i FDR, eller de senaste 30 minuterna för flermotoriga plan på upp till 
5700 kg. Lagkraven gäller även vilka parametrar som ska lagras samt minsta tillåtna 
uppdateringsfrekvens [1]. 
 
1.2 FDR i Saab 2000 
Saab 2000 är ett flygplan med 2 turbopropmotorer och har en marschhastiget som är nästan 
lika hög som ett jetplans, men med betydligt lägre bränsleförbrukning. Saab 2000, som tar 50 
passagerare, är en vidareutveckling av den mindre Saab 340 som tar 35 passagerare. Saab 
2000 är byggd enligt ED-55, vilket är en del av den europeiska lagstiftningen för luftfart, men 
eftersom amerikanska luftfartsverket har ytterligare krav på vilka parametrar som ska lagras i 
FDR:n för plan i passagerartrafik så måste en ny certifiering av FDR:n göras om den ska 
användas för passagerartrafik i Nordamerika. 
 
Saab 2000 har digitala system i mycket större utsträckning än Saab 340 och har därför även 
en digital FDR. Tidigare svarta lådor har haft mekanisk registrering med metallfilm och en nål 
som ritsat märken i filmen eller magnetiskt med magnetband eller tråd. I en modern svart låda 
såsom den i Saab 2000 används halvledarminnen. Det digitala systemet gör att ett betydligt 
större antal parametrar kan sparas i FDR i Saab 2000 jämfört med Saab 340 som har en 
mycket större andel analoga system. 
 
1.2.1 Lagring av parametervärden i FDR 

I FDR:n lagras data i tolvbitars ord. Orden är grupperade i en frame som består av fyra 
subframes med 128 ord i varje subframe. Det första ordet i varje subframe är ett 
identifieringsord för synkronisering och övriga ord är bärare av nyttoinformation[2]. Varje 
frame spänner över fyra sekunder, så om en parameters värde lagras i ett ord i ett subframe så 
kommer dess uppdateringstakt att vara 0,25 Hz. För att uppnå en högre uppdateringstakt kan 
parametervärden lagras antingen i fler ord i ett subframe, i fler subframes eller båda delar. 
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Tabell 1: Placering av värden i Flight Data Recorder för ett antal parametrar. Orden är grupperade i en frame 
som består av fyra subframes med 128 ord i varje frame. 
 

 
Ordnummer 

i Subframe 1 
Ordnummer 

i Subframe 2 
Ordnummer 

i Subframe 3 
Ordnummer 

i Subframe 4 

Magnetic Heading, 
vänster 

18 - 18 - 

Magnetic Heading, 
höger 

- 18 - 18 

Airspeed, vänster 19 - 19 - 

Airspeed, höger - 19 - 19 

Pitch, vänster 22, 86 22, 86 22, 86 22, 86 

Pitch, höger 54, 118 54, 118 54, 118 54, 118 

Roll, vänster 23 23 23 23 

Roll, höger 87 87 87 87 

Vertical Speed, 
vänster 

116 - 116 - 

Vertical Speed, 
höger 

- 116 - 116 

Altitude Coarse, 
vänster 

113 - - - 

Altitude Fine, 
vänster 

114 - 114 - 

Altitude Coarse, 
höger 

- - 113 - 

Altitude Fine, 
höger 

- 114 - 114 

 
Några exempel på vilka parametrar som lagras i FDR i Saab 2000 är: pitch, roll, altitude, 
airspeed, magnetic heading och vertical speed. Samtliga dessa parametrar visas på Primary 
Flight Display (PFD) som är en av sex bildskärmar i cockpit. 
 
Pitch är vinkeln mellan planets längsaxel och horisontalplanet och har positivt värde då 
planets nos pekar upp. Pitch visas grafiskt i cockpit med Attitude Director Indicator (ADI) 
som är en rörlig horisontlinje och numeriskt i grader på samma skärm. ADI-visningen är 
mycket intuitiv och snabbt tydbar för en grov uppfattning om pitch och roll medan den 
numeriska visningen ger mer noggranna värden. Det system som sänder data till skärmen ger 
pitch-värden med ett sextonbitars tvåkomplementtal men eftersom FDR:en lagrar 
tolvbitarsord så trunkeras de fyra minst signifikanta bitarna och de tolv mest signifikanta 
bitarna lagras [2] [3]. 
  
Roll är vinkeln mellan en tänkt linje mellan vingspetsarna och horisontalplanet med negativt 
värde då vänster vinge pekar nedåt. Roll visas grafiskt med ADI och numeriskt i grader. Roll 
sänds till skärmen som ett tvåkomplementtal med sexton bitar men kapas även det ner till tolv 
bitar vid lagring i FDR:en [2] [3]. 
 
Airspeed är hastighetsangivelse. Hastigheten anges numeriskt i knop och grafiskt med en 
vertikalt rörlig skala på skärmen i cockpit. Värdet är positivt eller noll och representeras med 
fjorton bitar varav de två minst signifikanta kastas vid lagring i FDR [2] [3]. 
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Magnetic heading är kompasskurs. Kursen anges numeriskt i grader och grafiskt med en 
roterande skala. Representeras med sexton bitar och de fyra minst signifikanta som inte ryms i 
ett ord i FDR trunkeras [2] [3]. 
 
Vertical speed anger hastighet i höjdled. Denna anges numeriskt i fot per minut och grafiskt 
med en stapel med varierande höjd. För konstant höjd är stapeln obefintlig, för ökande höjd 
visas stapeln uppåt på skärmen och för minskade höjd visas stapeln nedåt. Denna parameters 
värden lagras i FDR:en utan att stympas eftersom den har tolv bitar [2] [3]. 
 
Altitude är höjdangivelse. Höjden anges numeriskt i fot och grafiskt med en på skärmen 
vertikalt rörlig skala. Det stora talområdet och den upplösning som önskas för denna 
parameter är anledning till att den representeras med arton bitar. Ingen av dessa kan avvaras 
utan alla lagras i FDR. Därför delas höjdvärdena och placeras i två ord i FDR med nio bitar i 
vardera [2] [3]. 
 
1.3 Avionikriggen 
Saab Aerosystems har i ett utvecklingslab en så kallad avionikrigg vilken ger möjlighet att 
testa nya instrument och deras placering före montering i ett riktigt plan. Riggen har samma 
skärmar och avionikenheter som i cockpit i 2000, dock är endast vänstersidans avionik 
representerad. 
 
1.3.1 Skärmar i 2000-riggen 

I cockpit i Saab 2000, liksom i avionikriggen, finns sex skärmar. Multi Function Display 
(MFD) visar planerade rutter och väderradarbild. Engine Indication and Crew Alerting 
System (EICAS) Display visar data om motorer, bränsle-, hydraul- och elsystem. Primary 
Flight Display (PFD) visar det aktuella flygläget med hjälp av samtliga parametrar som tas 
upp i denna rapport (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFD 
1 

EICAS
1 

MFD 
1 

EICAS
2 

MFD 
2 

PFD 
2 

 
Figur 1: Placering av skärmar i cockpit Saab 2000. Från vänster till höger: Primary Flight Display 1 (PFD 1), 
Multifunction Display 1 (MFD 1), Engine Indication and Crew Alerting System Display 1 (EICAS 1), Engine 
Indication and Crew Alerting System Display 2 (EICAS 2), Multi Function Display 2 (MFD 2), Primary Flight 
Display 2 (PFD 2). Skärmarna finns i dubbel uppsättning av redundansskäl [3]. 
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Skärmarna, som tar emot data på ARINC429-bussar, visar data endast om data mottas i en 
tillräcklig takt, annars stoppas visningen och felsignaler genereras för att göra piloten 
uppmärksam på problemet. Anledningen till detta är att om meddelanden anländer sporadiskt 
så beror det på att någonting är fel tidigare i kedjan av delsystem och data som trots allt 
kommer fram kan vara missvisande vilket naturligtvis kan innebära fara vid flygning. Olika 
parametrar anses vara olika kritiska och de har därför parameterspecifika lägsta gränser för 
hur ofta de måste uppdateras. 
 
Tabell 2: Lägsta uppdateringsfrekvenser för bibehållen 
visning på PFD för airspeed, altitude, pitch, roll, 
magnetic heading och vertical speed. 
 

Parameter 
Lägsta 

uppdateringsfrekvens 
[Hz] 

Airspeed 10 
Altitude 10 

Pitch 20 
Roll 20 

Magnetic Heading 50 
Vertical Speed 10 

 

1.4 Recovery Analysis and Presentation System 
För att extrahera information ur FDR:n finns en mjukvara som heter Recovery Analysis and 
Presentation System (RAPS). RAPS kan, som namnet antyder, inte bara användas för åtkomst 
utan även för att visualisera data. För att visualisera data kan man skapa diagram med valda 
parametrar och skalningar samt över de tidsintervall som är av intresse. Data kan även väljas 
ut och exporteras till ett antal olika filformat, till exempel csv-format där värden separeras av 
komma och radbrytningar (Figur 2). För att det ska vara enkelt att exportera data med samma 
inställningar vid olika tillfällen så finns det möjlighet att spara mallar för export så att önskade 
parametrar läggs i önskad ordning och med lika långa tidsteg. 
 
146537.100,,,,,266.57,101111011001,-0.70,111111111000,-0.09,111111111111,, 
146537.200,,,,,,,,,,,, 
146537.300,,,,,,,-0.70,111111111000,0.00,000000000000,, 
146537.400,,,,,,,,,,,, 
146537.500,,,,,266.04,101111010011,-0.70,111111111000,-0.09,111111111111,0.00,000000000 
146537.600,,,,,,,,,,,, 
146537.700,,,,,,,-0.70,111111111000,0.00,000000000000,, 
146537.800,,,,,,,,,,,, 
 
Figur 2: Utseende på fil i csv-format som exporterats från RAPS. Värden separeras av komma och 
radbrytningar. 
 

1.5 ARINC429 
ARINC429 är en standard för seriell busskommunikation som är vanligt förekommande i 
flygbranschen. Det finns en låg och en hög datatakt på 12,5 respektive 100 kbps, alla ord som 
sänds har 32 bitar och mellan två ord sänds minst fyra bitperioder med signalnivå noll [4].  
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Tabell 3: Fördelning hos de 32 bitarna i ett ARINC429-ord. P är paritetsbiten, Sign/Status Matrix (SSM) och 
Source/Destination Identifier (SDI) består av två bitar vardera. Data och Label har nitton respektive åtta bitar. 
 

 
 
Ett ARINC429-ord består av 5 delar: Label, som talar om vilken mottagare som ordet ska till 
och som använder bit 1-8. Source/Destination Identifier (SDI) utgörs av bit 9 och 10 och 
berättar var ordet kommer ifrån, till exempel om det kommer från höger eller vänster sida. 
Datafältet har bit 11-29 och används för den information som skall överföras. Sign/Status 
Matrix (SSM) visar tillståndet hos sändande hårdvara, om den fungerar normalt eller står i 
testläge och om data är giltiga eller inte. SSM består av bit 30 och 31. Bit nummer 32 är 
paritetsbiten, pariteten ska vara udda utom vid vissa tester [4]. 
 
1.6 Data Bus Analyzer 
I avionikriggen finns även en pc med ett ARINC429-kort från Data Device Corporation. 
Kortet heter DDC-42916i3-300 och kan sända data till riggen samt avlyssna signaler från 
avioniken enligt ARINC429. Lyssning eller sändning och hög eller låg hastighet konfigureras 
individuellt för var och en av de sexton kanaler som finns på kortet [5]. Med denna utrustning 
kan statiska värden eller värden som varierar triangel-, sinus- eller fyrkantvågformigt sändas. 
Vilka värden som ska sändas och vilka som mottagits av kortet visas på pc:n med Data Bus 
Analyzer (DBA). 
 
DBA är en mjukvara som underlättar lyssning och sändning på bussen väsentligt eftersom det 
kan konfigureras till att visa värden i ingenjörsenheter och inte bara som rådata. Data som 
loggats kan exporteras till ASCII-fil i vilken information om ordnummer, kanal, värde och 
tidpunkt presenteras [6]. DBA kan även läsa filer på det formatet. För att få in data i DBA för 
sändning på kortet skrivs en ASCII-fil som öppnas i DBA och sparas om som binärfil innan 
data kan sändas. Både ASCII-filtypen och dess binära motsvarighet heter *.dba vilket kan 
leda till missförstånd. Den första raden i ASCII-filer som skapats av DBA innehåller 
redundant information och är inte nödvändig för att filen ska kunna användas utan data kan 
börja redan på första raden i filen. Tidbasen som DBA använder är 100 µs, det vill säga att 
alla tider som anges i ASCII-filerna är det angivna värdet gånger 10-4 sekunder. 
 
Number Channel Label Data Time 
1 14 320 600002 205 
2 15 204 600002 405 
3 14 324 600002 510 
4 14 325 600002 515 
5 15 206 600002 1010 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
19890 15 206 600002 1530020 
0 1531020 
 
Figur 2: ASCII-fil som kan läsas av DBA. Första kolumnen står ordets könummer för sändning, i andra står den 
kanal på vilken ordet ska sändas. I tredje kolumnen står label oktalt. Fjärde kolumnen innehåller paritetsbit, 
SSM-, data- och SDI-fält sammansatta och i hexadecimal representation. 
 

Data 

32 31 30 29 28 27 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

P SSM SDI Label 
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Första kolumnen i ASCII-filen innehåller ordets nummer, det vill säga vilken plats ordet har i 
kön för sändning, i andra står den kanal ARINC429-kortet på vilken ordet ska sändas. Label 
som står i tredje kolumnen har åtta bitar och representeras oktalt i ASCII-filen. Den fjärde 
kolumnen utgörs av den hexadecimala representationen av bit 32 till och med 9, det vill säga 
paritetsbiten, SSM-, data- och SDI-fältet tillsammans, DBA delar alltså på informationen och 
label:n. På sista raden i filen står en nolla i första och ett tidsvärde i andra kolumnen. Största 
storleken på fil som kan sändas begränsas av hur mycket minne som finns att tillgå i datorn 
och största filstorleken som operativsystemet tillåter. 
 

1.7 Syfte 
Projektets syfte är att skapa en lösning för omvandling av data från FDR:n i Saab 2000 för 
parametrarna för att möjliggöra visualisering i avionikriggen. I första hand ska parametrarna 
airspeed, altitude, pitch, roll, magnetic heading och vertical speed visas. Utöver visning av 
värden som lagrats i FDR ska visning av simulerade data vara möjlig. 
 

2. METODIK OCH RESULTAT 
2.1 Val av metod 
För att uppnå målet att överföra data från FDR till avionikriggen krävdes en mjukvarulösning 
för konvertering av data från RAPS till ett format som kan sändas till riggen. För att uppnå 
detta fanns två möjliga vägar. Det ena alternativet var att med hjälp av de C-kodbibliotek som 
är tillbehör till ARINC429-kortet skriva ett program som sköter hårdvaran samt tolkar och 
sänder data från en indatafil vars format kan väljas mer eller mindre godtyckligt. Det andra 
alternativet var att konvertera data till ett format som kan användas i DBA. Denna metod har 
fördelarna att den kan utföras i Excel och Visual Basic (VBA) vilket är tillgängligt på många 
persondatorer och inte kräver en utvecklingsmiljö för C som är oftast är förknippad med 
större kostnader. Dessutom kan det grafiska användargränssnittet DBA hantera sändning och 
monitorering, och att utnyttja det vore fördelaktigt. Därför föll valet på att göra omvandlingen 
av data i Excel med kod skriven i VBA. 
 
På grund av avionikriggens arkitektur valdes att PFD 2 skulle användas för visning av data 
och därför skulle värden från höger sidas system i flygplanet visas. 
 

2.2 Genomförande 
Huvuduppgiften kom att bestå av att omvandla data från en csv-fil som exporterats från RAPS 
till det format som DBA behöver för att kunna sända. Detta kräver identifiering av vilken 
kolumn som utgör data för vilken parameter och att formatera värden för dessa och skriva nya 
rader i utdatafilen för varje enskilt parametervärde i indatafilen. Efter inhämtande av 
nödvändiga bakgrundsfakta rörande delarna i den tänkta dataöverföringskedjan från FDR:n 
till presentation i PFD kunde flera delproblem identifieras. All programkod som skrivits 
redovisas separat i bilaga 1. 
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2.2.1 Separation av csv-data 

Första delproblemet var att dela isär data som separeras av kommatecken i csv-filen så att 
värdena i stället står i skilda kolumner vilket utförs med hjälp av subproceduren 
text_to_columns (Bilaga 1). Metoden TextToColumns används i denna subprocedur för att 
byta från ett godtyckligt tecken som avgränsare mellan värden till att värden placeras i skilda 
celler i ett Excel-ark och på så sätt blir adresserbara. 
 
2.2.2 Adressering av celler 

Att läsa in värden från en csv-fil till minnesvariabler kan göras genom en tilldelning. 
Identifiering av vilken parameter som har sina värden i vilken kolumn i csv-filen (egentligen 
mellan vilka kommatecken) skulle kunna göras manuellt före varje körning, men det skulle 
kräva antingen att användaren manipulerar koden eller att ytterligare funktionalitet 
implementeras. För att eliminera problemet bestämdes att data skall exporteras från RAPS 
med parametrarna i bestämda kolumner, med tidsangivelser på varje rad i första kolumnen 
och för varje tiondels sekund. Både binära värden med den viktning som används i FDR:n och 
decimala i konventionella enheter tas med för att göra det lättare att kontrollera att visningen 
blir korrekt. För dokumentnamn, datum och kolumnrubriker disponeras tolv rader och data 
börjar på trettonde raden. 
 
Tabell 4: Placering för tidsangivelse och parametrars 
data i csv-filer som används som indatafiler. 
 

Parameter Kolumn i csv-fil 
Tidsangivelse 1 
Altitude Fine 3 

Altitude Coarse 5 
Magnetic Heading 7 

Pitch 9 
Roll 11 

Airspeed 13 
Vertical Speed 15 

 
Med detta beslut stod det alltså klart var data finns att läsa. Det är dock viktigt att hålla 
ordning på varifrån värdet läses, värden för en parameter måste ju visas som just den 
parametern och inte någon annan. Detta görs genom att en cell i den öppnade indatafilen väljs 
som aktiv cell och sedan används som referens under hela körningen. Utgångspunkt för alla 
adresser som anges vid läsning från filen är cellen i första kolumnens trettonde rad. 
 
Tilldelning av ett värde från en bestämd cell till en variabel kan göras med hjälp av Offset-
metoden enligt följande: 
 

x = ActiveCell.Offset(rad, kolumn) 
 
där x är en variabel och rad och kolumn kan vara tal, variabler eller heltalsvärda uttryck. Om 
rad har värdet 3 och kolumn värdet 2 så anges en cell som ligger 3 rader nedanför och 2 
kolumner till höger om den aktiva cellen [7]. För att nya celler ska kunna adresseras vid varje 
ny läsning av värden från indatafilen används en variabel som beskriver vilken rad som är 
aktuell för läsning och kolumnnumret är angivet med ett tal. Radnummervariabelns värde 
ökas med ett då en rad har lästs från indatafilen så att nästa rad adresseras vid nästa läsning. 
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2.2.3 SSM, SDI och paritet 

För att få ett komplett ord att skriva i ASCII-filen måste paritetsbit samt SSM- och SDI-fält 
sättas samman med rådata. SSM-bitarna, bit nummer 31 och 30 i ett ARINC429-ord, ska båda 
vara ett för samtliga parametrar som tagits upp ovan vid normal operation. Bit nummer 10 och 
9, som utgör SDI-fältet ska vara ett respektive noll för att ange att data kommer från höger 
givare. Label:n behöver inte sättas ihop med de övriga bitarna eftersom den ska skrivas oktalt 
i en annan kolumn i ASCII-filen. 
 
Paritetsbiten ska enligt standarden vara udda och en funktion skrevs för att beräkna pariteten 
hos bit 1-31 för att utifrån resultatet sätta paritetsbiten till ett eller noll. Det visade sig dock att 
DBA skriver om paritetsbiten och att funktionen för att beräkna pariteten inte behövdes. När 
paritetsbiten är ettställd utförs omskrivningen tyvärr felaktigt av den version av DBA som 
användes, version 4.5.0. Om paritetsbiten i stället sätts till noll för alla ord i en ASCII-fil så 
blir pariteten udda för alla ord när filen öppnas även i version 4.5.0 av DBA. Detta problem är 
korrigerat i senare versioner av DBA. 
 

2.2.4 Binärt till hexadecimalt 

Data som skrivs i en ASCII-fil som öppnas i DBA ska vara i hexadecimal representation. 
Data som exporterats från RAPS är dock binära. Funktioner för att göra omvandlingar mellan 
olika talsystem finns i Excel, men dessa funktioner tar inte mer än tio bitar som argument och 
de bitserier som ska omvandlas har 24 bitar [7]. Därför skrevs en omvandlingsfunktion, 
binToHex, och en hjälparfunktion binToHexHelper som tillsammans omvandlar 24 bitar långa 
binära tal till hexadecimala. Funktionen binToHex anropar binToHexHelper som tolkar fyra 
binära bitar i taget och returnerar en hexadecimal siffra. binToHexHelper tar två argument, det 
ena är det binära talet som ska omvandlas och det andra är en positionsangivelse som säger 
var i talet de fyra binära bitarna ska läsas. För varje anrop som binToHex gör till 
binToHexHelper så höjs positionsargumentet med fyra, så att nästa hexadecimala tecken i 
turordning returneras nästa gång (Bilaga 1). 
 

2.2.5 Skrivloop 

Uppdateringstakten för de värden som finns i csv-filer som exporterats från RAPS är i 
storleksordningen en per sekund men de datatakter som krävs för att visningen på skärmen 
inte ska brytas är i storleksordningen tiotal Hertz. Alltså kan inte bara ett nytt ord skrivas i 
ASCII-filen för varje påträffat värde i csv-filen utan det måste skrivas ett antal nya rader och 
med tillräckligt små och jämna mellanrum mellan tidsnoteringarna för att skärmen inte ska 
stoppa sin visning av data. Detta åstadkoms med en Do While-loop i vilken all läsning från 
indatafilen och skrivning till utdatafilen görs. Loopen exekveras upprepat tills en tom ruta i 
första kolumnen i indatafilen upptäcks, det vill säga att det är slut på värden att läsa. 
Detektion av tomma celler görs genom att cellens innehåll omvandlas till en sträng med hjälp 
av funktionen CStr och jämförelse med en tom sträng görs. Ifall strängen som returneras från 
CStr är en tom sträng så kommer likhetsjämförelsen att returnera sant vilket föranleder att 
variabeln EndOfcsvFile sätts till att vara sann och loopen kommer inte att exekveras något 
mer varv (Bilaga 1). 
 
I Do While-loopen används variabeln writeTime vars värde används för att beräkna villkor för 
om de olika parametrarnas värden ska skrivas till utdatafilen. Värdet på writeTime används 
även som det tidsvärde som skrivs i femte kolumnen i ASCII-filen samt för att avgöra om det 
är dags att läsa en ny rad från indatafilen. I slutet på varje varv i loopen ökas värdet på 
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variabeln writeTime med 20 vilket motsvarar ett tidsintervall på 2 ms. Detta värde på 
ökningen är valt för att det hårdaste kravet på datatakt till skärmen ska klaras samtidigt som 
det inte är så litet att loopen exekveras onödigt många gånger utan att varken läsning eller 
skrivning görs. 
 
Vid varje anrop till funktionen readline som utför läsning från indatafilen sparas värdet på 
writeTime i variabeln readlineLastTime för att på senare varv i loopen avgöra om det är dags 
att läsa en ny rad från indatafilen. När writeTime minus readlineLastTime är större eller lika 
med motsvarande en tiondels sekund ska nästa rad i indatafilen läsas in. De värden för de 
olika parametrarna som finns lagrade i olika variabler skrivs då över och de nya värdena 
kommer att skrivas till utdatafilen ett antal gånger innan det är dags för en ny läsning från 
indatafilen. 
 
Skrivning till utdatafilen bör göras olika ofta för olika parametrar, hur tätt det bör vara mellan 
deras sändningstider avgörs av hur hög datatakt som den mottagande skärmen kräver. För var 
och en av parametrarna sparas värdet på writeTime när en rad för den parametern skrivs i 
utdatafilen. För varje varv i loopen kontrolleras därefter skillnaden mellan det sparade värdet 
och writeTime. När skillnaden överstiger ett värde motsvarande ett delat med datatakten, som 
är individuell för parametern, så skrivs en ny rad i utdatafilen och writeTime sparas åter 
undan. 
 

2.2.6 Oregelbunden visning av altitude 

Parametern altitude anges i fot och upplösningen bör vara stor, vilket föranleder att den 
normalt i flygplanet i de system som visar flygdata i cockpit har 18 bitar. I FDR:n lagras dock 
alla värden i tolvbitars ord. Därför delas altitude i två delar som tillsammans utgör ett 
komplett höjdvärde men lagras var för sig i FDR:n. Delarna kallas "coarse" och "fine" där 
coarse består av de 9 mest signifikanta bitarna för höjdvärdet och de 9 minst signifikanta 
bitarna utgör fine-delen. Eftersom fine-värdet kan antas ändra värde oftare än coarse-värdet så 
har coarse-värdet en lägre uppdateringsfrekvens än fine i FDR:n vilket gör att mindre 
utrymme åtgår. Coarse-värdet från vänstersidans givare lagras i subframe 1, coarse-värdet 
från högersidan ligger i subframe 3, dvs coarse-värdenas uppdatering är 1/4 Hz för vardera 
sidan. Fine-värdenas uppdatering är 1/2 Hz för vardera sidan eftersom vänster- och 
högersidans värden ligger i subframe 1 och subframe 3 respektive subframe2 och subframe 4. 
 
I subframe 1 lagras alltså grovt och fint värde från samma tidpunkt från vänster givare. Anta 
att fine-värdet vid denna tidpunkt är 511 fot och värdet från givaren ökar en fot under den tid 
som förflyter fram till subframe 3 då vänstersidans fine-värde uppdateras i FDR:n nästa gång. 
Då kommer de nio minst signifikanta bitarna i värdet från givaren att vara noll och den tionde 
biten har ökat med ett, men vänstersidans coarse-värde uppdateras inte i FDR:n i subframe 3. 
Om, för att få ett komplett värde, coarse-värdet från subframe 1 sätts samman med fine-värdet 
från subframe 3 kommer deras sammansatta värde att bli 512 fot mindre än det värde som 
givaren sänt. Felet kan även vara åt andra hållet så att värdet blir upp till 512 fot för högt. 
Sådana värden är inte acceptabla för visning och bör undvikas. 
  
För att undvika fel av den här typen skulle tidigare värden kunna användas för att extrapolera 
ett intervall i vilket sanna värdet troligtvis ligger och korrigera coarse-värdet så att det 
sammansatta värdet hamnar i det intervallet. Nackdelen med denna metod är att man inte kan 
vara säker på att visa korrekta värden. Ett annat sätt att angripa problemet är att helt enkelt 
interpolera mellan de coarse- och fine-värden som registrerats vid samma tidpunkt. Beroende 
på hur ofta uppdatering av det visade värdet görs kan visningen göras mycket mjuk och 
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upplevas lugnare än den ursprungliga flygningen kanske var egentligen. Med båda de 
ovanstående metoderna finns risken att osanna värden visas och därför implementerades de 
inte. På grund av avionikriggens arkitektur skulle värden från höger sida visas, men eftersom 
högersidans coarse- och fine-värden inte uppdateras samtidigt i något subframe så skulle 
problemet med hoppande visning i sådana fall bli mycket vanligt förekommande. För vänster 
sidas värden kan man, på bekostnad av uppdateringshastighet i visningen, vara säker på att 
undvika denna typ av fel genom att bara ta värden från subframe 1. Att uppdateringen bara 
blir i 0,25 Hz och med konstant visning däremellan är acceptabelt om visning av felaktiga 
värden undviks. Därför valdes att visning av höjden endast skulle ske med värden från vänster 
kanal och från subframe 1. 
 
2.2.7 För att möjliggöra visning 

För att PFD ska visa data som sänds på bussen och inte ställa sig i testläge så måste ett ord 
med label 270, AHRS Discrete, sändas till skärmen. AHRS står för Attitude Heading and 
Reference System och det hexadecimala värdet är 604b32. AHRS Discrete har en minsta 
sändningstakt på 10 Hz och skrivs i ASCII-filen på samma sätt som övriga parametrar fast 
den inte förekommer i indatafilen. 
 
För att undvika konkurrerande sändare på de bussar på vilka parametrarna som behandlats 
ovan sänds till installerades i avionikriggen strömbrytare och reläer. Funktionen hos dessa är 
att bryta upp de ordinarie bussarna och istället låta bussarna från ARINC429-kortet vara 
kopplade till skärmen. I och med denna koppling måste inte någon utrustning kopplas ur ’för 
hand’ med det arbete och slitage det medför. För att visa data som sänds med hjälp av DBA 
behöver bara brytaren slås om. 
 
2.2.8 Fasta flygfall 

Den andra delen av projektet var att skapa fasta flygfall. Någon programkod har inte skrivits 
specifikt för detta, däremot har en tjugosekunders sekvens med flygdata syntetiserats genom 
att talserier skapats i Excel. För att få ett naturligt utseende på visningen krävs en uppfattning 
om vad som är typiska värden på olika parametrar och deras inbördes beroenden, till exempel 
rimmar det illa om vertical speed visar att höjden minskar samtidigt som höjdmätaren visar att 
den ökar eller om roll-vinkeln tyder på vänstergir och kompasskursen visar högergir. För att 
få en uppfattning om lämpliga värden för att iscensätta en gir och en höjdändring studerades 
ett par filer med flygdata som exporterats från RAPS. Efter bestämning av vilka värden som 
skulle visas skrevs de i kolumner med jämna nummer i ett Excel-ark och tidsangivelser i 
kolumn ett. Sedan användes Excel-funktioner för att vikta värdena och skriva dem binärt i rätt 
kolumner (se tabell 4). Viktning måste till exempel göras för pitch och roll eftersom den minst 
signifikanta biten i deras binära representation är värd 0,08789 grader och de ursprungliga 
värdena skrivits i hela grader. Det vill säga att om en viss vinkel önskas så får man dividera 
den vinkeln med 0,08789 före omvandling till binärt värde. När dessa steg var gjenomförda 
sparades filen och användes som indata på samma sätt som filer exporterade från RAPS. 
 
De övre begränsningar i uppdateringstakt som måste gälla för data från FDR för att inte falska 
värden ska visas finns inte för syntetiserade data. Detta gör att syntetiserade data kan visas 
med mycket mindre ryckig visning.  
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2.2.9 Fönster för filval 

För att underlätta val av indata- och utdatafil skapades två fönster, ett för att välja indatafil 
och ett för att välja utdatafil, och deras utseende visas i bilaga 2 respektive 3. Kod för dessa 
återfinns i bilaga 1. Deras funktion är inte central för projektet och de kommer därför inte 
kommenteras ytterligare. 
 

2.3 Manual 
Omskrivning av FDR-data som ligger i csv-fil som beskrivits ovan till en ASCII-fil som kan 
öppnas i DBA görs genom att användaren i Excel öppnar arbetsboken RAPS_to_rig.xls och 
kör makrot main. Ett fönster visas och användaren ombeds att specificera vilken fil som ska 
användas som indata. Om den valda indatafilen hittas så frågas användaren efter namn på 
utdatafilen och var den ska sparas. När användaren trycker på Ok-knappen startar processen 
med läsning och skrivning. När körningen är slut visas det ett fönster som meddelar detta och 
efter att användaren tryckt Ok kan Excel stängas. 
 
Instruktioner för att implementera fler parametrar finns i ’Sheet 1’ i arbetsboken 
RAPS_to_rig.xls och bortkommenterade kodexempel finns i makrona på de ställen där 
ytterligare kod då ska införas (Bilaga 1). 
 

2.4 Resultat 
För att omvandla data i csv-format från RAPS till DBA:s ASCII-format används makrona 
main, fileWriter, getFilenames och text_to_columns i Excel-arbetsboken.RAPS_to_rig.xls. 
Data för parametrarna airspeed, altitude, magnetic heading, pitch, roll och vertical speed 
hanteras. Utöver dessa parametrar som kan visas på Primary Flight Display i avionikriggen 
skrivs även AHRS Discrete vars roll är att hålla PFD i rätt visningsläge. Den uppdateringstakt 
som kan observeras för parameterarnas visning i avionikriggen är följd av deras 
uppdateringstakt i FDR:n, vad som beslutats för dataexport från RAPS samt att värden för 
altitude bara uppdateras när coarse- och fine-delen upppdateras samtidigt. Denna observerbara 
uppdateringstakt för parameterarnas visning i avionikriggen framgår av tabell 5. 
 
Tabell 5: Den observerbara uppdateringstakten för de värden som visas i avionikriggen. 
 

Parameter Uppdatering av visade värden [Hz] 
Pitch 2 
Roll 1 

Airspeed ½ 
Magnetic Heading ½ 

Altitude ¼ 
Vertical Speed ½ 

 
De makron som skrivits har använts för att delprocessa en fil med simulerade flygdata som 
sedan visats i riggen. Det är för simulerade data möjligt att ha högre uppdateringstakt än för 
data från FDR eftersom data kan syntetiseras med i princip godtycklig uppdateringstakt. 
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3. KONKLUSION 
Det visade sig möjligt att visa FDR-data i Saab 2000-riggen för samtliga parametrar som 
önskats. Dock är det lätt att skilja visningen av FDR-data från visning av flygdata så som den 
ser ut i ett flygande plan eftersom uppdateringen av värden är tydligt ryckigare vid visning av 
FDR-data. Dels är uppdateringstakten i den källa från vilken data tas, FDR:n, mindre än för 
värden som visas i flygplanet, dels kan värden för altitude endast uppdateras en gång per 
frame för att säkerställa att felaktiga värden inte visas. 
 
För de sex parametrar som tagits upp ovan och med data för drygt två minuter blir den 
resulterande utdatafilen ungefär en halv megabyte stor. Det som begränsar storleken på filer 
som kan sändas med DBA är datorns minne och den största filstorlek som operativsystemet 
tillåter och båda dessa gränser är avlägsna. Det är alltså möjligt att utöka antalet parametrar 
som behandlas eller att öka längden på de sekvenser som ska visualiseras. 
 

3.1 Förslag till vidareutveckling 
Att utöka hanteringen till fler parametrar torde vara enkelt och att visa data på fler skärmar 
likaså. 
 
Om binärfiler som kan öppnas i DBA kan skrivas direkt så slipper användaren två moment 
vilket leder till effektivare arbete. Denna möjlighet bör utforskas. 
 
Godtyckliga fasta flygfall kan syntetiseras med hjälp av de makron som skrivits. För ett 
smidigare tillvägagångssätt vore det praktiskt att utöka koden så att även indata i klartext kan 
hanteras. Med klartext avses här decimala värden i vedertagna enheter, till exempel fot, knop 
och grader. 
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Bilaga 1: Visual Basic-kod. 
 
Sub main() 
     
    ' Asks user for input file, opens input file. 
    ' Asks user for output file. 
    getFilenames 
 
    ' If input file exists and user has not cancelled then... 
    If fileNames.InputFileExists = True And fileNames.cancelled = False 
Then 
         
        ' Makes sure that data is divided into columns. 
        text_to_columns 
 
        ' Opens output file. 
        ' Reads data from input file, calls conversion-functions and 
        ' writes rows to output file. 
        ' Closes output file. 
        fileWriter 
 
    End If 
 
End Sub 
 
 
 
 

 



Sub text_to_columns() 
 
    ' Change from comma separated to column separated. 
    ' No harm is done if this is already made. 
     
    Columns("A:A").Select 
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), 
DataType:=xlDelimited, _ 
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, 
Tab:=False, _ 
        Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, 
FieldInfo _ 
        :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True, DecimalSeparator:="." 
 
End Sub 
 
 
 
 
 

 



Private altitude 
Private magnHeading 
Private roll 
Private pitch 
Private airspeed 
Private verticalSpeed 
Private ahrsDiscrete 
' Private parameter 
 
 
Private Const airspeedTimeOffset = 10 
Private Const altitudeTimeOffset = 20 
Private Const verticalSpeedTimeOffset = 30 
Private Const magnHeadingTimeOffset = 5 
Private Const pitchTimeOffset = 10 
Private Const rollTimeOffset = 15 
Private Const ahrsDiscreteTimeOffset = 20 
' Private Const parameterTimeOffset = xx 
 
' Difference between two consecutive time values in input file. 
Private Const timeSpacing = 0.1 
 
Sub fileWriter() 
 
    ' Initiation of various non parameter specific variables. 
    endOfcsvFile = False 
    rowCounter = 0 
    writeTime = 20 
    fileRowNumber = 1 
 
    ' Initiation of parameter specific variables. 
    ' Rate decides how often parameter will be written to file. 
    ' Channels 0-15 correspond to 1-16 in DBA. 
    ' Initial value is zero for all labels except 270 which has its 
    ' standard value 604b32. 
    airspeed = airspeedWord(0) 
    airspeedLastWriteTime = 0 
    airspeedRate = 0.1 * 10000 
    airspeedChannel = 15 
 
    altitude = altitudeWord(0, 0) 
    altitudeLastWriteTime = 0 
    altitudeRate = 0.1 * 10000 
    altitudeChannel = 15 
 
    pitch = pitchWord(0) 
    pitchLastWriteTime = 0 
    pitchRate = 0.05 * 10000 
    pitchChannel = 14 
 
    roll = rollWord(0) 
    rollLastWriteTime = 0 
    rollRate = 0.05 * 10000 
    rollChannel = 14 
 
    magnHeading = magnHeadingWord(0) 
    magnHeadingLastWriteTime = 0 
    magnHeadingRate = 0.02 * 10000 
    magnHeadingChannel = 14 
 
    ahrsDiscrete = "604b32" 

 



    ahrsDiscreteLastWriteTime = 0 
    ahrsDiscreteRate = 0.1 * 10000 
    ahrsDiscreteChannel = 14 
 
    verticalSpeed = verticalSpeedWord(0) 
    verticalSpeedLastWriteTime = 0 
    verticalSpeedRate = 0.1 * 10000 
    verticalSpeedChannel = 15 
 
'-------------------------------------------------------------------------- 
    ' parameter = parameterWord(0) 
    ' parameterLastWriteTime = 0 
    ' parameterRate = 0.x * 10000 
    ' parameterChannel = xx 
'-------------------------------------------------------------------------- 
 
    ' This cell is the reference point (ActiveCell) to all calls to the 
    ' Offset property. 
    Range("A13").Select 
 
 
    ' The CreateObject function returns a FileSystemObject object. 
    Set fsObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
 
    ' outputFile is a TextStream object created by the CreateTextFile 
    ' method. 
    Set outputFile = fsObj.createtextfile(fileNames.pathOutput, True, 
False) 
 
     
    ' Write "heading" to outputFile consisting of: 
    ' Number<tab>Channel<tab>Label<tab>Data<tab>Time 
    outputFile.writeline ("Number" & Chr(9) & "Channel" & Chr(9) & "Label" 
& Chr(9) _ 
        & "Data" & Chr(9) & "Time") 
 
 
    ' This is the loop that does all the reading and writing. 
    ' Read from inputFile and write to outputFile as long as there is 
    ' more data in inputFile. 
    ' writeTime is used as a loop index. 
    Do While endOfcsvFile <> True 
 
        ' If writeTime has been increased by timeSpacing seconds since 
        ' last call to readline. 
        If writeTime - readlineLastTime >= 10000 * timeSpacing Then 
             
            ' Read a new line from input file. 
            readline (rowCounter) 
             
            'Save current value of writeTime in readlineLastTime. 
            readlineLastTime = writeTime 
             
            ' Increase rowCounter by one so that the next line is read 
            ' next time. 
            rowCounter = rowCounter + 1 
        End If 
         
         
         
        ' airspeed 

 



        ' If writeTime has been increased by airspeedRate time units 
        ' since the last time airspeed was written to outputFile 
        ' then write a new line to outputFile. 
        ' There is one If-statement for each label that is to be 
        ' written to outputFile and all have this structure (except for 
        ' ahrsDiscrete). 
        If writeTime - airspeedLastWriteTime >= airspeedRate Then 
 
            ' Write row number, channel, label, data and time to 
            ' outputFile. 
            outputFile.writeline (fileRowNumber & Chr(9) & airspeedChannel 
& Chr(9) & _ 
                206 & Chr(9) & airspeed & Chr(9) & writeTime + 
airspeedTimeOffset) 
 
            ' Save value of writeTime in airspeedLastWriteTime to evaluate 
            ' condition for this If-statement next time. 
            airspeedLastWriteTime = writeTime 
 
            ' Increase fileRowNumber by one to give next line the right 
number. 
            fileRowNumber = fileRowNumber + 1 
        End If 
 
        ' altitude 
        If writeTime - altitudeLastWriteTime >= altitudeRate Then 
 
            outputFile.writeline (fileRowNumber & Chr(9) & altitudeChannel 
& Chr(9) & _ 
                204 & Chr(9) & altitude & Chr(9) & writeTime + 
altitudeTimeOffset) 
 
            altitudeLastWriteTime = writeTime 
 
            fileRowNumber = fileRowNumber + 1 
        End If 
 
        ' pitch 
        If writeTime - pitchLastWriteTime >= pitchRate Then 
 
            outputFile.writeline (fileRowNumber & Chr(9) & pitchChannel & 
Chr(9) & _ 
                324 & Chr(9) & pitch & Chr(9) & writeTime + 
pitchTimeOffset) 
 
            pitchLastWriteTime = writeTime 
 
            fileRowNumber = fileRowNumber + 1 
        End If 
 
        ' roll 
        If writeTime - rollLastWriteTime >= rollRate Then 
 
            outputFile.writeline (fileRowNumber & Chr(9) & rollChannel & 
Chr(9) & _ 
                325 & Chr(9) & roll & Chr(9) & writeTime + rollTimeOffset) 
 
            rollLastWriteTime = writeTime 
 
            fileRowNumber = fileRowNumber + 1 
        End If 

 



 
        ' magnHeading 
        If writeTime - magnHeadingLastWriteTime >= magnHeadingRate Then 
 
            outputFile.writeline (fileRowNumber & Chr(9) & 
magnHeadingChannel & Chr(9) & _ 
                320 & Chr(9) & magnHeading & Chr(9) & writeTime + 
magnHeadingTimeOffset) 
 
            magnHeadingLastWriteTime = writeTime 
 
            fileRowNumber = fileRowNumber + 1 
        End If 
 
        ' verticalSpeed 
        If writeTime - verticalSpeedLastWriteTime >= verticalSpeedRate Then 
 
            outputFile.writeline (fileRowNumber & Chr(9) & 
verticalSpeedChannel & Chr(9) & _ 
                225 & Chr(9) & verticalSpeed & Chr(9) & writeTime + 
verticalSpeedTimeOffset) 
 
            verticalSpeedLastWriteTime = writeTime 
 
            fileRowNumber = fileRowNumber + 1 
        End If 
 
        ' ahrsDiscrete 
        If writeTime - ahrsDiscreteLastWriteTime >= ahrsDiscreteRate Then 
 
            ' ahrsDiscrete differs from the others on one point because its 
            ' value is constant. 
 
            outputFile.writeline (fileRowNumber & Chr(9) & 
ahrsDiscreteChannel & Chr(9) & _ 
                270 & Chr(9) & ahrsDiscrete & Chr(9) & writeTime + 
ahrsDiscreteTimeOffset) 
 
            ahrsDiscreteLastWriteTime = writeTime 
 
            fileRowNumber = fileRowNumber + 1 
        End If 
         
'-------------------------------------------------------------------------- 
        '' parameter 
        'If writeTime - parameterLastWriteTime >= parameterRate Then 
 
        '    outputFile.writeline (fileRowNumber & Chr(9) & 
parameterChannel & Chr(9) & _ 
        '        225 & Chr(9) & parameter & Chr(9) & writeTime + 
parameterTimeOffset) 
         
        '    parameterLastWriteTime = writeTime 
 
        '    fileRowNumber = fileRowNumber + 1 
        'End If 
'-------------------------------------------------------------------------- 
 
        ' If no new data in inputFile then set endOfcsvFile to True to 
        ' stop execution of the loop. 
        If CStr(ActiveCell.Offset(rowCounter + 1, 0)) = "" Then 

 



            endOfcsvFile = True 
        End If 
 
        ' Increase loop index by 20 (20 * 100 µs = 2 ms). 
        ' When choosing increment make sure that timeSpacing is an 
        ' integer multiple of the increment. 
        writeTime = writeTime + 20 
 
    Loop 
 
    ' outputFile is to end with a zero in the first column and a time 
    ' value in the second column. 
    outputFile.writeline (0 & Chr(9) & writeTime + 1000) 
 
    ' Flush buffer and close outputFile. 
    outputFile.Close 
 
End Sub 
 
 
 
 
 

 



 
Sub readline(ByVal rwCntr) 
 
    ' Reads data in active worksheet rwCntr lines below active cell. 
    ' 
    ' column    parameter 
    ' 3         altitude fine 
    ' 5         altitude coarse 
    ' 7         heading 
    ' 9         pitch attitude 
    ' 11        roll attitude 
    ' 13        indicated airspeed 
    ' 15        vertical speed 
 
    ' If cell is not empty then save the new value of the parameter. 
    ' For altitude, update is done if both coarse and fine values 
    ' are present in the same row. 
    If (Not CStr(ActiveCell.Offset(rwCntr, 2).Value) = "") And _ 
        (Not CStr(ActiveCell.Offset(rwCntr, 4).Value) = "") Then 
 
        altitude = altitudeWord(ActiveCell.Offset(rwCntr, 4), 
ActiveCell.Offset(rwCntr, 2)) 
 
    End If 
 
    If Not CStr(ActiveCell.Offset(rwCntr, 6).Value) = "" Then 
        magnHeading = magnHeadingWord(ActiveCell.Offset(rwCntr, 6)) 
    End If 
 
    If Not CStr(ActiveCell.Offset(rwCntr, 8).Value) = "" Then 
        pitch = pitchWord(ActiveCell.Offset(rwCntr, 8)) 
    End If 
 
    If Not CStr(ActiveCell.Offset(rwCntr, 10).Value) = "" Then 
        roll = rollWord(ActiveCell.Offset(rwCntr, 10)) 
    End If 
 
    If Not CStr(ActiveCell.Offset(rwCntr, 12).Value) = "" Then 
        airspeed = airspeedWord(ActiveCell.Offset(rwCntr, 12)) 
    End If 
 
    If Not CStr(ActiveCell.Offset(rwCntr, 14).Value) = "" Then 
        verticalSpeed = verticalSpeedWord(ActiveCell.Offset(rwCntr, 14)) 
    End If 
 
'-------------------------------------------------------------------------- 
    'If Not CStr(ActiveCell.Offset(rwCntr, 16).Value) = "" Then 
    '    parameter = parameterWord(ActiveCell.Offset(rwCntr, 16)) 
    'End If 
'-------------------------------------------------------------------------- 
 
End Sub 
 
 
 
 

 



 
Function binToHex(binaryNumber) 
 
    ' Converts 24 binary positions to 6 hex positions. 
    ' Calls binToHexHelper. 
    ' loopindex points to the first bit of the string, binToHexHelper 
    ' returns the hex representation of the next four bits, loopindex 
    ' is increased by 4 and binToHexHelper returns the next hex digit. 
    ' Repeat until 6 hex digits. 
 
    x = "" 
    loopindex = 1 
 
    Do While loopindex <= 21 
 
        x = x & binToHexHelper(binaryNumber, loopindex) 
 
        loopindex = loopindex + 4 
 
    Loop 
 
    binToHex = x 
 
End Function 
 
Function binToHexHelper(binary, position) 
 
    ' Takes a string and a number and returns the hex representation 
    ' of the four bits from "position" to "position" + 3. 
 
    digit = "" 
 
    Select Case Mid(binary, position, 4) 
        Case "0000" 
            digit = "0" 
        Case "0001" 
            digit = "1" 
        Case "0010" 
            digit = "2" 
        Case "0011" 
            digit = "3" 
        Case "0100" 
            digit = "4" 
        Case "0101" 
            digit = "5" 
        Case "0110" 
            digit = "6" 
        Case "0111" 
            digit = "7" 
        Case "1000" 
            digit = "8" 
        Case "1001" 
            digit = "9" 
        Case "1010" 
            digit = "a" 
        Case "1011" 
            digit = "b" 
        Case "1100" 
            digit = "c" 
        Case "1101" 
            digit = "d" 

 



        Case "1110" 
            digit = "e" 
        Case "1111" 
            digit = "f" 
    End Select 
 
    binToHexHelper = digit 
 
End Function 
 
 
 
 
 

 



All of the ...Word functions except for altitudeWord have the 
' same structure. 
Function airspeedWord(ByVal airspeedBin) 
 
    ' Replace zeros cut off by Excel, concatenate parity bit, SSM and 
    ' SDI, convert to hexadecimal. 
 
    ' Excel cuts off the zeros in the beginning of positive twos 
    ' complement numbers, replace if necessary. 
    If Len(airspeedBin) < 12 Then 
 
        loopindex = 12 - Len(airspeedBin) 
 
        Do While loopindex > 0 
            airspeedBin = "0" & airspeedBin 
            loopindex = loopindex - 1 
        Loop 
 
    End If 
 
    ' Concatenate parity bit, SSM- and SDI-fields and pad with zeros. 
    ' SSM = 110 (11 for normal operation and 0 because airspeed has no 
    ' sign bit. 
    ' SDI = 10 for right unit 
    airspeedBin = "0110" & airspeedBin & "00000010" 
 
    ' Call binToHex function to convert to hex. 
    ' Return. 
    airspeedWord = binToHex(airspeedBin) 
 
End Function 
 
Function altitudeWord(ByVal coarseBin, ByVal fineBin) 
 
    ' altitudeWord returns a string that is ready to be written in the 
    ' "Data" column in output file. 
    ' Since altitude is divided in two parts that may have zeros first 
    ' they have to be individually completed before concatenation. 
 
    If Len(coarseBin) < 9 Then 
 
        loopindex = 9 - Len(coarseBin) 
 
        Do While loopindex > 0 
            coarseBin = "0" & coarseBin 
            loopindex = loopindex - 1 
        Loop 
 
    End If 
 
    If Len(fineBin) < 9 Then 
 
        loopindex = 9 - Len(fineBin) 
 
        Do While loopindex > 0 
            fineBin = "0" & fineBin 
            loopindex = loopindex - 1 
        Loop 
 
    End If 
 

 



    ' SSM = 11 (only 2 digits) because altitude has sign bit. 
    binAlt = "011" & coarseBin & fineBin & "010" 
 
    altitudeWord = binToHex(binAlt) 
 
End Function 
 
Function pitchWord(ByVal pitchBin) 
 
    If Len(pitchBin) < 12 Then 
 
        loopindex = 12 - Len(pitchBin) 
 
        Do While loopindex > 0 
            pitchBin = "0" & pitchBin 
            loopindex = loopindex - 1 
        Loop 
 
    End If 
 
    pitchBin = "011" & pitchBin & "000000010" 
 
    pitchWord = binToHex(pitchBin) 
 
End Function 
 
Function rollWord(ByVal rollBin) 
 
    If Len(rollBin) < 12 Then 
 
        loopindex = 12 - Len(rollBin) 
 
        Do While loopindex > 0 
            rollBin = "0" & rollBin 
            loopindex = loopindex - 1 
        Loop 
 
    End If 
 
    rollBin = "011" & rollBin & "000000010" 
 
    rollWord = binToHex(rollBin) 
 
End Function 
 
Function magnHeadingWord(ByVal headingBin) 
 
    If Len(headingBin) < 12 Then 
 
        loopindex = 12 - Len(headingBin) 
 
        Do While loopindex > 0 
            headingBin = "0" & headingBin 
            loopindex = loopindex - 1 
        Loop 
 
    End If 
 
    headingBin = "011" & headingBin & "000000010" 
 
    magnHeadingWord = binToHex(headingBin) 

 



 
End Function 
 
Function verticalSpeedWord(ByVal vertSpeedBin) 
 
    If Len(vertSpeedBin) < 12 Then 
 
        loopindex = 12 - Len(vertSpeedBin) 
 
        Do While loopindex > 0 
            vertSpeedBin = "0" & vertSpeedBin 
            loopindex = loopindex - 1 
        Loop 
 
    End If 
 
    vertSpeedBin = "011" & vertSpeedBin & "000000010" 
 
    verticalSpeedWord = binToHex(vertSpeedBin) 
 
End Function 
 
'-------------------------------------------------------------------------- 
'Function parameterWord(ByVal parameterBin) 
 
'    If Len(binParameter) < 12 Then 
 
'        loopindex = 12 - Len(parameterBin) 
 
'        Do While loopindex > 0 
'            parameterBin = "0" & parameterBin 
'            loopindex = loopindex - 1 
'        Loop 
 
'    End If 
 
'    parameterBin = "011" & parameterBin & "000000010" 
 
'    parameterWord = binToHex(parameterBin) 
 
'End Function 
'-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 



Public InputFileExists As Boolean 
Public pathInput As String 
Public pathOutput As String 
Public cancelled As Boolean 
 
Private Sub UserForm1_Initialize() 
     
    ' This text is displayed as default in the window where choice of 
    ' input file is made. 
    UserForm1.pathBox.Text = _ 
        "\\hilton\homefolders$\x_andabe\data\experiment\excel\" 
     
    InputFileExists = False 
    cancelled = False 
     
    pathInput = "" 
 
End Sub 
 
Private Sub UserForm2_Initialize() 
     
    ' This text is displayed as default in the window where choice of 
    ' output file is made. 
    UserForm2.pathBox.Text = _ 
        "C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\output.dba" 
     
    pathOutput = "" 
 
End Sub 
 
Sub getFilenames() 
 
    UserForm1_Initialize 
    UserForm2_Initialize 
     
    UserForm1.Show 
     
    If InputFileExists = True And cancelled = False Then 
         
        UserForm2.Show 
         
    End If 
 
End Sub 
 
 
 
 

 



Private Sub cmdBrowse_Click() 
 
    fileToOpen = False  ' This line maybe redundant. 
 
    ' Displays open dialog box. 
    ' Returns the selected file name or the name entered by the user. 
    ' Returns false if user cancels. 
    fileToOpen = Application _ 
        .GetOpenFilename("CSV files (*.csv), *.csv,All files (*.*), *.*") 
 
    ' If user didn't cancel then put selected filename in textbox. 
    If fileToOpen <> False Then 
        UserForm1.pathBox.Text = fileToOpen 
    End If 
 
End Sub 
 
Private Sub cmdOK_Click() 
 
    ' If file specified in pathBox exists then open specified file. 
    ' A FileSystemObject object has to be created to make the use 
    ' of FileExitsts method possible. 
 
    Set fileSysObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
 
    ' If the specified file exists then open file, show messagebox, 
    ' set InputFileExists to true. Else messagebox and close. 
    If fileSysObj.FileExists(UserForm1.pathBox.Text) = True Then 
         
        fileNames.pathInput = UserForm1.pathBox.Text 
        Workbooks.Open fileNames.pathInput 
        MsgBox ("File " & fileNames.pathInput & " opened.") 
        InputFileExists = True 
    Else 
        MsgBox ("Can´t find file " & fileNames.pathInput & Chr(13) & 
"Closing.") 
    End If 
 
    ' Take window away. 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdCancel_Click() 
    MsgBox ("Cancelled. Closing.") 
    fileNames.cancelled = True 
    Unload Me 
End Sub 
 
 

 



Private Sub cmdCancel_Click() 
    MsgBox ("Cancelled. Closing.") 
    fileNames.cancelled = True 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdOK_Click() 
         
    ' If specified file exists then ask if it should be overwritten. 
    ' A FileSystemObject object has to be created to make the use 
    ' of FileExitsts method possible. 
    Set fileSysObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
 
    If fileSysObj.FileExists(UserForm2.pathBox.Text) = True Then 
 
        answer = MsgBox("File " & fileNames.pathOutput & " already exists." 
& Chr(13) & _ 
                        "Overwrite?", vbOKCancel) 
 
        If answer = vbOK Then 
            ' save filename in pathBox to pathOutput 
            fileNames.pathOutput = UserForm2.pathBox.Text 
        Else 
            MsgBox ("Cancelled. Closing.") 
        End If 
     
    Else 
        fileNames.pathOutput = UserForm2.pathBox.Text 
    End If 
     
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdBrowse_Click() 
     
    fileToSave = False  ' This line maybe redundant. 
 
    ' Displays open dialog box. 
    ' Returns the selected file name or the name entered by the user. 
    ' Returns false if user cancels. 
    fileToSave = Application.GetSaveAsFilename(UserForm2.pathBox.Text, _ 
        "(Data Bus Analyzer files *.dba), *.dba,All files (*.*), *.*") 
 
    If fileToSave <> False Then 
        UserForm2.pathBox.Text = fileToSave 
    End If 
 
End Sub 
 
Private Sub UserForm_Click() 
 
End Sub 
 
 
 

 



Bilaga 2: Fönster för val av indatafil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 3: Fönster för val av utdatafil. 
 
 

 
 
 

 



                                                                                                  

 

 
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/
 
 
In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring 
exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
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