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Sammanfattning 
 

Examensarbetet som är utfört för SAS Flight Academy innebär att modernisera 
hanteringen av flygradiostationer för en flygsimulator från 1968. Detta görs med 
hjälp en PC som kopplas till det nuvarande datorsystemet med ett parallellkort. I 
PC:n finns en Microsoft Access databas där all data lagras om världens alla 
flygradiostationer. Informationen om flygradiostationerna finns lagrade på en CD-
ROM som uppdateras ett antal gånger per år. Klienten till databasen är 
programmerad i Visual C++ och använder Microsofts programbibliotek MFC för 
hantering av databasen. Klienten har två uppgifter dels sköta hanteringen och dels 
uppdateringar av databasen. Sedan skall även filer kunna genereras med information 
till flygsimulatorn. 
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Inledning 
Beskrivning över hur flygsimulatorn fungerar idag och problem som den 
har. Vilka problem som vårt examensarbete ska lösa.  

Flygsimulatorn består av en ”cockpit”1 upphängd på ett hydraulsystem. Denna är 
kopplad till ett antal datorsystem som har olika uppgifter t ex att sköta grafiken, 
styrning av hydralsystemet etc. Den del som denna rapport lägger tyngdpunkten 
på är navigationen dvs med vilka hjälpmedel piloterna har för att kunna navigera. 
Till detta har piloterna olika radiostationer2 som finns placerade över hela världen. 
Det finns många typer av radiostationer. Några används enbart för att göra 
positionsbestämning av flygplanet, andra kan vara hjälpmedel vid landning. Idag 
kan flygsimulatorn enbart ha ca 500 radiostationer i minnet. Detta gör att piloterna 
inte kan flyga obegränsat i världen, utan piloterna är begränsade till att flyga bland 
de radiostationer som just nu finns lagrade i minnet. När piloterna och 
instruktören vill flyga i en annan del av världen måste man stanna simulationen för 
att lagra nästa 500 radiostationer. Den tunga biten med detta är att teknikerna som 
arbetar med flygsimulatorn måste lägga in de nya radiostationerna för hand i ett 
speciellt program. Detta program ska vi förbättra. 

Hur flygsimulatorn fungerade när den var ny 
Flygsimulatorn vi ska modifiera är från slutet av 60-talet. Detta innebär att många 
lösningar är väldigt annorlunda och omoderna jämfört med dagens system. 
Eftersom vi ska modifiera naviagtionsdelen så tar vi bara upp de ändringar som 
har gjorts där.  

Denna del består av en processor (DDP3) som är en oberoende del av ett större 
datorsystem. Processorn kan läsa in exakt 509 olika radiostationer och väljer ut en 
flygradiostation som sänds till flygsimulatorn vilken kan ta emot max 64 stycken 
samtidigt. Bestämningen av radiostationen går efter longitud, latitud samt en 
frekvens. Longitud och latitud är radiostationens position i världen, frekvensen är 
den frekvens som radiostationen sänder på.  

1 En exakt kopia med alla instrument som finns i ett riktigt flygplan. 

2 Finns beskrivet under bilaga 1 

3 Digital Data Preselector 
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När simulatorn konstruerades i slutet av 60-talet så lagrades all data på ett sk 
trumminne. Detta är en roterande trumma som är indelad i 16 nivåer med ett 
läshuvud placerat på varje nivå. DDP:n läser antingen nivå 15 eller 16, men inte 
båda. Dessa nivåer  innehåller data om övre och undre gräns för longitud, latitud 
och frekvensen för de 509 radiostationerna. DDP:n får planets position dvs 
longitud och latitud samt frekvens. Piloten ställer själv in frekvenserna på de 
radiostationer han/hon vill navigera efter. DDP:n jämför dessa data med de övre 
och undre gränser för longitud, latitud och frekvenser som finns lagrade på 
trumminnet. Om longitud, latitud och frekvens finns inom dessa gränser kommer 
upp till åtta dataord att skickas till simulatorn. Definieringen av dessa dataord sker 
enligt bilaga 1. Ovanstående kommer alltså att genomföras på tre varv på 
trumminnet enligt: 

1. Under första varvet får DDP:n flygsimulatorns longitud, 
latitud samt önskad frekvens. 

2. Under andra varvet jämförs data enligt punkt 1 med övre och 
undre gränser på alla de 509 radiostationer som finns lagrade 
i DDP:n. 

3. Om DDP:n finner en korrekt radiostation sänds upp till åtta 
dataord med radiostationens information till flygsimulatorn. 

Ovanstående illustreras med följande exempel: 

Vi har en radiostation av typ TACAN som den tredje stationen sparad sekventiellt 
på trumminnet till DDP:n. För att flygplanet ska kunna motta sändningen från 
denna radiostation måste flygplanet vara inom räckvidden samt inställd på 
sändningsfrekvensen. 

Följande krav måste vara uppfyllda för att flygplanet ska kunna motta sändningen 
från TACAN stationen. 

1. Flygplanet måste befinna sig mellan övre och undre gräns 
för latitud (λ). 

2. Flygplanet måste befinna sig mellan övre och undre gräns 
för longitud (L). 

3. Flygplanet måste ha sin radiomottagare inställd på rätt 
frekvens. 
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Figur 1: Flygplanet befinner sig inom TACAN:s räckvidd.

Om nu mottagaren i flygplanet uppfyller dessa tre krav, befinner sig flygplanet inom 
radiostationens räckvidd och om rätt frekvens är inställd, då kommer DDP:n att ladda över 
de åtta 24-bitars orden som innehåller all data om denna radiostation. I det fall sändningen 
avser en TACAN radiostation så kommer följande ord att laddas. 

1. Stationens exakta position i latitud. 

2. Stationens exakta position i longitud. 

3. Stationens höjd över havet samt räckvidd. 

4.  Ett sinus tal samt ett cosinus tal ( den magnetiska variationen). 

5. Anropssignal. 

6. Anropssignal. 

7. Anropssignal, vilken typ stationen är samt ytterligare information. 

8. Innehåller nollor. Denna används inte av en TACAN. 
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B A N D  F O R M A T E T  P Å  D D P : N  
DDP bandet är uppdelat i fyra delar (Quadrar). Quad ett till tre innehåller åtta dataord för 
127 radiostationer, och sju ord för den 128:de. Den fjärde delen innehåller bara sju dataord 
för 125 radiostationer ( radiostation 385 – 509 ).  

 

Figur 2: Beskrivning hur datan lagras i  quad:en. 

  

Notering: I Figur 2 visas quad 1. Quad 2 och 3 visas inte eftersom de är exakt likadana som 
quad 1, utom att quad 2 innehåller radiostation 129 – 256 och quad 3 innehåller radiostation 
257 – 384. Varje quad är uppbyggd enligt Figur . 
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Figur 3 : Beskriver hur datan lagras inom varje quad. 

Radiostationens gränser och dataord ligger sekventiellt på trumminnet. Varje rad på 
trumminnet innehåller 3 bitar övre gräns (UL, Uλ, Uf) , 6 bitar data, 3 bitar undre gräns (LL , 
Lλ, Lf) samt ytterligare 6 bitar data. 
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Programmet SASSIM 
SASSIM är ett program som är utvecklat i Visual C++. Programmet ska kunna 
fungera som ett  administrationsprogram för databasen samt kunna generera data som 
ska kunnas läsas in i DDP:n för att uppdatera till aktuella radiostationer. 

U P P G I F T E N S  F O R M U L E R I N G  
Programmet ska kunna utföra två uppgifter. Förrutom att det har en primär uppgift att 
generera data till DDP’n om de aktuella radiostationerna ska även de som arbetar med 
underhåll av simulatorerna kunna ändra informationen om radiostationer. Informationen om 
flygradiostationerna fås på en CD-ROM från företaget Jeppessen Sanderson (Bilaga 4). I 
vissa fall kan det hända att informationen inte stämmer från Jeppessen Sanderson. Ett annat 
fel som kan uppstå är att radiostationer i verkligheten kan hamna i radioskugga, vilket inte kan 
inträffa i simulatorn. Personal som arbetar med simulatorn ska kunna gå in och ändra 
räckvidden som radiostationen har åt det håll radioskuggan är för att simulera radioskuggan. 

S A S S I M  –  M E T O D E R  O C H  R E S U L T A T   
Programmet är utvecklat i Visual C++ 4.0 på PC miljö. Programmet är konstruerat att kunna 
köras på en PC med programmenWin95 och Microsoft Access 97. SASSIM är konstruerat 
enligt ett objekt-orienterat koncept. Detta innebär att det finns klasser som innehåller 
metoder för till exempel CD-ROM, databashartering och hantering av DDP-filen. I bilaga 6 
återfinns klassdiagram och i bilaga 7 finns datadictionary. SASSIM är uppbyggt så att 
användaren väljer att läsa in en ny databas från en Jeppessen Sanderson CD-ROM. Denna 
databas kommer då att bli placerad i en databas som är konstruerad i Access 97 och som 
SASSIM kan jobba mot genom att använda ODBC (Open DataBase Connectivity) (Bilaga 
5). För att kopplingen mot SASSIM:s databas ska bli effektiv och lättarbetad så används 
färdiga kommandon från MFC (Microsoft  Fundation Class). 

D A T A B A S E N  I  S A S I M  
I SASSIM finns det två tabeller för att spara information om radiostationerna. Den ena 
tabellen fungerar som lagringsplats för samtliga radiostationer medan i den andra finns enbart 
de radiostationer som någon användare av programmet har gått in och ändrat i. Vid 
uppdatering av databasen med en ny databas från CD-ROM kommer de radiostationer som 
är ändrade att läggas in på nytt. 

Tabellerna är skapade i Access 97 med de attribut som ska finnas i tabellerna. Attributen är all 
den information som finns lagrad om en viss radiostation plus de begränsningar som 
användarna kan ha lagt till. SASSIM kopplas till denna databas med hjälp ODBC (Open 
DataBase Connectivity) som är ett standardprotokoll för åtkomst i SQL databasservrar. 
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A D M I N I S T R E R A  D A T A B A S E N  
Det finns två principiella sätta att uppdatera databasen.  

1. Med hjälp av Jeppessen Sanderson data CD-ROM.  

2.   Manuellt. 

Vid manuell ändring i databasen gör man enklare ändringar i textfältet för respektive post. 
Dessa ändringar registreras genom att posten sparas i en separat tabell. Man kan lägga till nya 
poster, ändra samt ta bort redan befintliga poster. Ändringarna görs genom att ta fram aktuell 
post, ändra och sedan välja kommandot ”Uppdate Record”  under ”Record” i menyn.  En 
ny post kan läggas till genom att först rensa fönstrets fält med kommandot ”Clear Fields” 
under ”Record” i menyn. Detta görs för att förhindra att data, av misstag, kommer med i den 
nya posten.  Lämpliga data fylls i textfälten och sparas sedan med kommandot ”Add record” 
under ”Record” i menyn. 

Med Jeppessen CD-ROM (bilaga 4) uppdaterar man hela databasen. De gamla ändringarna 
finns kvar i en speciell tabell. Hela databasen återskapas vid uppdateringen och sedan läggs de 
poster in som är sparade i tabellen för ändrade poster. Detta görs genom att välja 
kommandot ”Build DB from CD” under ”Record” i menyn. Detta görs normalt bara en 
gång för varje ny skiva. Observera att programmet kräver att det redan finns en databas 
(Microsoft Access97). Om databasen havererar kan den återskapas genom att kopiera över 
den kraschade filen, med den senaste medföljande databasen. Om det skulle uppstå något fel 
vid uppdateringen av databasen kommer alla felen att registreras i en .log-fil. 

 

Figur 1 

Figur 4: SASSIM:s användar gränssnitt. 
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S Ö K N I N G  P Å  P O S T E R  
För att förenkla sökningen finns fyra sökkriterier. 

1. Radiostationens namn 

2. Anrops signal 

3. Land 

4. ICAO - kod 

Respektive sökfunktion väljs genom att markera denna. Sökkriteriet anges sedan i textfältet. 

 

Eftersom ett flertal poster kan stämma överens med det angivna sökkriteriet kan man 
navigera mellan posterna med hjälp av pilarna i verktygsfältet.  

S K A P A  D D P  F I L E R  
För att kunna ta ut de 509 närmaste radiostationerna måste en utgångspunkt väljas. Man kan 
förhandsgranska stationerna och då se vilka stationer som kommer att komma med i urvalet. 
Detta görs genom att först välja kommandot ”Insert position” under ”Record” i menyn. Nu 
kommer en dialogruta upp där man skriver in  Longitud och Latitud. Man kan sedan granska 
alla posterna som beskrivits tidigare. Om man önskar kan man spara posterna i en textfil som 
sedan kan granskas eller skrivas ut. 

För att skapa de fyra DDP filerna, en för varje quad, väljer man kommandot ”Make DDP 
file” under ”Record” i menyn och förtsätter enligt ovan. Filerna skapas binärt enligt bilga1, 
bilaga 2 och bilaga 3.  

Figur 6: Dialogruta för inmatning av flyplanets position. 

Figur 5: Dialogrutan som används vi sökning i databasen. 
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Avslutning 
Detta kapitlet sammanfattar viktiga erfarenheter från projektarbetet och tar upp vissa 
erfarenheter från objektorineterad systemutveckling. 

P R O J E K T A R B E T E  
Det viktigaste att tänka på är att man erhåller en bra och detaljrik kravspecifikation från den 
som beställt arbetet, den så kallade kunden. Denna kravspecifikation ska inte bara användas 
för att projektmedlemmarna ska veta vad som ska göras utan även visa kunden genom 
avslutande acceptanstest att man verkligen har gjort det som avsågs. Givetvis måste både 
kunden och projektmedlemarna vara helt överrens om samtliga krav eftersom 
projektdeltagarna ofta har en större insikt av vad de kan åstakomma än kunden, medans 
kunden har kunskap om vad kunden behöver. Detta innebär att kunden och 
projektmedlemmarna måste prata ”samma” språk för att minska de eventuella missförstånd 
som lätt kan uppstå. 

En annan viktig punkt som kanske är den svåraste, speciellt om projektdeltagarna inte är 
väldigt erfarna av projektarbete, är att göra en vettig projektplan som verkligen kan uppfyllas. 
Denna projektplan kommer att skapas utifrån kravspecifikationen. Eftersom många av 
kraven innebär att projektdeltagarna måste få nya kunskaper om uvecklingsmiljöer och se på 
olika lösningar på problem och samtidigt även läsa in sig på detaljkunskap från kunden som 
ska användas i projektet kommer det oundvikligt uppstå felaktig tiduppskattning. 
Anledningen till att projektplanen är viktig är att många projekt ska löpa på en bestämd tid. 
Genom att se på kraven och sedan se om man kan hålla tiden så ser både kund och 
projektdeltagarna om projektet är för stort och vissa krav kanske måste strykas. 

O B J E K T - O R I E N T E R A D  S Y S T E M U T V E C K L I N G  
När man arbetar objektorienterat måste man tänka på att man arbetar mycket med analys- 
och designfasen samt verkligen tänker igenom vad och hur programmet ska utföra sina 
tjänster och inte gå för snabbt in i implementationsfasen. Om man lagt ner tillräckligt med 
arbete på de två första faserna kommer man att hitta de fallgropar som kommer att uppstå 
innan man börjar implementeringen. Om man istället börjar för tidigt med implementeringen 
kommer man hitta dessa fallgropar när problemet dyker upp och har man då en dålig design 
och lite otur kommer många delar att få göras om och detta kommer att ta onödig tid och 
energi av projektdeltagarna. 

- Så kort sagt kan man säga: 

Tid som man lägger ner på analys- och designfasen kommer man få igen flerfallt under 
implementationsfasen. 
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Radiostationer 
Det finns flera olika typer av radiostationer. Dessa används som ett hjälpmedel för 
flygplan vid navigering och landning. I följande avsnitt kommer en kort beskrivning av 
respektive radiostation samt hur dessa representeras i DDP:n. 

V I S U A L  O M N I  R A N G E ,  V O R  
Den här typen av är en högfrekvent rundstrålande station. Den för navigering och används 
för att bestämma riktiningen till radiostationen. Denna representeras i DDP:n enligt Figur 7. 

D I S T A N C E  M E A S U R I N G  E Q U I P M E N T ,  D M E  
Radiostationen används för att kunna beräkna avståndet från flygplanet till radiostationen. 
Den representeras i DDP:n enligt Figur 7. 

V O R - D M E ,  V D M  
Detta är en radiostation som består av en VOR och en DME som är ihopkopplade. 
Stationen representeras i DDP:n enligt Figur 7. 

V O R T A C ,  V T C  
Den här radiostationen fungerar som en VOR men används oftast av militärt flyg. Civilt flyg 
får använda den vid behov. Stationen representeras i DDP’n enligt Figur 7. 

T A C A N ,  T C N  
Den här radiostationen fungerar som en DME men används oftast av militärt flyg. Civilt flyg 
får använda den vid behov. Stationen representeras i DDP’n enligt Figur 7. 

Bilaga 
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Type Station Code: Name:

VOR Visual Omni Range
VDM VOR - DME
VTC VORTAC
TCN TACAN
DME Distance Measuring Equipment

OUTPUT WORD FORMATDATA WORD NR.

Exact LatitudeSign

0 1 8 . 9 23 bits

1

Exact LongitudeSign

0 1 8 . 9 23 bits

2

Binary point

Binary point

ElevationSign

0 1 11  12 23 bits

3

Sin( Angle A)Sign

0 1 11 12 23 bits

4

17 18

Range #1 Range #2

13

Cos( Angle A)Sign

Call Sign

0 23 bits

5

Call Sign

23 bits

6

Call Sign

0 11  12 23 bits

7

Not Used

0 23 bits

8

17 18

Type MiscCall Sign

0 11  12 23 bits

7

Not Used

0 23 bits

8

17 18

Type Misc

0

 

Figur 7: Representation av VOR, DME, VDM, VTC och TCN i DDP:n.  
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I N S T R U M E N T  L A N D I N G  S Y S T E M ,  I L S  
Det här systemet används när ett flygplan går ner för landning. ILS:en bildar en kon som ger 
en glidbana ner mot landningsbanan. Se Figur 8. Stationen representeras i DDP:n enligt Figur 
9.   

G R O U N D  C O N T R O L L E D  A P P R O A C H ,  G C A  
Det här systemet används som en ILS men det är kontrolltornet som har instrumentet för 
landningen. Kontrolltornet styr ner planet till landningsbanan. Stationen representeras i 
DDP:n enligt Figur 9.   

I L S - D M E  S Y S T E M ,  I D M  
Utrustningen består av en ILS och en DME. Med denna kombination så kan flygplanet både 
styra ner mot landningsbanan samt se avståndet till landningsbanan. Stationen representeras i 
DDP:n enligt Figur 9.   

 

Figur 8: Visar radiostationernas placering på en flyplats. 
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Type Station Code: Name:

ILS Instrument Landing System
GCA Ground Controlled Approach
IDM ILS - DME system

OUTPUT WORD FORMATDATA WORD NR.

Exact LatitudeSign

0 1 8 . 9 23 bits

1

Exact LongitudeSign

0 1 8 . 9 23 bits

2

Binary point

Binary point

ElevationSign

0 1 11  12 23 bits

3

Sin( Angle A)Sign

0 1 11 12 23 bits

4

17 18

Range #1 Range #2

13

Cos( Angle A)Sign

Call Sign

0 23 bits

5

Call Sign

23 bits

6

Call Sign

0 11  12 23 bits

7

Runway length

0 23 bits

8

17 18

Type Misc

7 8 15 16

Angle D Angle E

14 15

Angle C

0

 

Figur 9: Representation av ILS, GCA och IDM i DDP:n. 

 15 



 

 

I N N E R  M A R K E R  B E A C O N ,  I M B  
Uppåtriktad radiostation, placerad vid en landningsbana. Denna används av flygplanet när det 
ska landa för att se hur långt det är kvar till landningsbanan. Med en ILS så fungerar 
kombinationen med OMB, MMB och IMB ekvivalent med ett ILS – DME system. 
Stationen representeras i DDP:n enligt Figur 10. 

A I R W A Y S  M A R K E R ,  A M K  
Detta är en uppåtriktad radiostation. Denna sänder med hög effekt så  att flygplan på mycket 
hög höjd kan använda den när flygplan ska passera knutpunkter på flygleder. Stationen 
representeras i DDP:n enligt Figur 10. 

Z  M A R K E R  B E A C O N ,  Z M B  
Fungerar som en AMK men sänder med lägre effekt. Denna representeras i DDP:n enligt 
Figur 10. 
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Type Station Code: Name:

AMK Airways Marker
ZMB Z Markers
IMB Inner Markers

OUTPUT WORD FORMATDATA WORD NR.

Exact LatitudeSign

0 1 8 . 9 23 bits

1

Exact LongitudeSign

0 1 8 . 9 23 bits

2

Binary point

Binary point

ElevationSign

0 1 11  12 23 bits

3

Sin( Angle A)Sign

0 1 11 12 23 bits

4

Not Used

13

Cos( Angle A)Sign

Call Sign

0 23 bits

5

Call Sign

23 bits

6

Call Sign

0 11  12 23 bits

7

Not Used

0 23 bits

8

17 18

Type Misc

0

 
Figur 10: Representation av AMK, ZMB och IMB i DDP:n. 
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M I D D L E  M A R K E R  B E A C O N ,  M M B  
Uppåtriktad radiostation placerad mellan en IMB och OMB. Se Figur 8. Stationen fungerar 
som en IMB och representeras i DDP’n enligt Figur 11. 

O U T E R  M A R K E R  B E A C O N ,  O M B  
Uppåtriktad radiostation, placerad utanför en MMB och en IMB. I övrigt så fungerar den 
exakt som IMB och MMB och representeras i DDP’n enligt Figur 11. 

Type Station Code: Name:

MMB Middle Marker
OMB Outer Marker

OUTPUT WORD FORMATDATA WORD NR.

Exact LatitudeSign

0 1 8 . 9 23 bits

1

Exact LongitudeSign

0 1 8 . 9 23 bits

2

Binary point

Binary point

ElevationSign

0 1 11  12 23 bits

3

Sin( Angle A)Sign

0 1 11 12 23 bits

4

Not Used

13

Cos( Angle A)Sign

Not Used

0 23 bits

5

Not Used

23 bits

6

0

23 bits

7

Not Used

0 23 bits

8

17 18

Misc

0

Not Used

 
Figur 11: Representation av MMB och OMB i DDP:n. 
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L O W  F R E Q U E N C Y  R A D I O  B E A C O N ,  R B N  
Rundstrålande lågfrekvent radiostation, som sänder med en kort räckvidd. Används som en 
VOR vid flygplatser för att styra in planet mer exakt mot flygplatsen. Stationen representeras 
i DDP:n enligt Figur 12. 

L O C A L I Z E R ,  L O C  
Ger flygplanet en ledstråle, fungerar som en ILS men glidbanan saknas. Den ger flygplanet en 
korridor att flyga i. Denna används ofta vid flygplatser för att styra in flygplanet mot en ILS. 
Stationen representeras i DDP:n enligt Figur 12. 

L O C A T O R  M I D D L E  M A R K E R ,  L M M  
Funger som en RBN men är ihopkopplad med en MMB. Används därför vid landning. 
Stationen representeras i DDP:n enligt Figur 12. 

L O C A T O R  O U T E R  M A R K E R ,  L O M  
Funger som en RBN men är ihopkopplad med en OMB. Används därför vid landning. 
Stationen representeras i DDP.n enligt Figur 12. 
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Type Station Code: Name:

RBN Low  Frequency  Radio Beacon
LOC Localizer
LMM Locator Middle Marker
LOM Locator Outer Marker

OUTPUT WORD FORMATDATA WORD NR.

Exact LatitudeSign

0 1 8 . 9 23 bits

1

Exact LongitudeSign

0 1 8 . 9 23 bits

2

Binary point

Binary point

ElevationSign

0 1 11  12 23 bits

3

Frequency

0 11 .12 23 bits

4

17 18

Range #1 Range #2

13

Call Sign

0 23 bits

5

Call Sign

23 bits

6

Call Sign

0 11  12 23 bits

7

Not Used

0 23 bits

8

17 18

Type Misc

0

Binary point

Not Used

 

Figur 12: Representation av RBN, LOC, LMM och LOM i DDP:n. 
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DDP programmering 
Föregående radiostationers dataord programmeras på olika sätt beroende på vad det är 
för radiostation.. Hur detta ska programmeras i DDP:n kommer att illustreras i 
följande avsnitt. 

L A T I T U D E  
Dataordet för latitud beräknas på samma sätt för samtliga radiostationer. Följande procedur 
används för att programmera dataordet för latitud. 

1. Konvertera vinkeln för latitud från grader, minuter och sekunder till ett 
decimaltal i grader. 

2. Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal. 

4. Placera ”1” om det är en sydlig latitud eller ”0” om det är en nordlig latitud på 
den första biten i ordet. 

5. Placera heltalet för latitud på de första åtta bitarna i dataordet. 

6. Placera  decimalerna på de sista 15 bitarna i dataordet. 

 

Exempel: 

λ = 40° 37’ 50.16” Norr 

λ = 40.630610° 

λ = 50.502708° 

λ = 101 000 . 101 000 010 111 0002 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
 

Norr        508° Decimal  0.502708°

Bilaga 
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L O N G I T U D E  
Dataordet för longitude beräknas på samma sätt för samtliga radiostationer. Följande 
procedur används för att programmera dataordet för longituder. 

1. Konvertera vinkeln för longitud från grader, minuter och sekunder till ett 
decimaltal i grader. 

2. Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal. 

4. Placera ”1” om för en västlig longitud eller ”0” om det är en östlig longitud på 
den första biten i ordet. 

5. Placera heltalet för longitud på de första åtta bitarna i dataordet. 

6. Placera  decimalerna på de sista 15 bitarna i dataordet. 

 

Exempel: 

λ = 73° 47’ 21.72” Väst 

λ = 73.772710° 

λ = 111.613518° 

λ = 01 001 001 . 110 001 011 101 0012 

1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
 

Väst        738° Decimal                0.613518° 

 

E L E V A T I O N  
Höjden beräknas på samma sätt för samtliga radiostationer utom för ILS, IDM och GCA. 
Skillnaden är att för ILS, IDM samt GCA används 13 bitar och för alla andra används endast 
11 bitar för att programmera höjden. Följande procedur används för att programmera 
dataordet för höjd. 

1. Radiostationens höjd divideras med 214 (16 384) för att få lämpligt decimalt tal. 

2. Konvertera heltalet till ett oktalt tal. 
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3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal. Använd de 11 mest signifikanta 
bitarna för samtliga stationer förrutom ILS, IDM och GCA där man använder 
de 13 mest signifikanta bitarna. 

4. Placera  ”1” för negativa höjder (under havsytan) eller ”0” för positiva höjder på 
den första biten. 

5. Placera de 11 eller 13 bitarna i dataordet. 

 

Exempel: 

Radiostationens höjd = +10 ft 

ELEV/16 384 = 10/16 384 = 0.0006110 = 0.0002418 = .000 000 000 010 100 0012 

       13 bitar används 

Om detta är en ILS, IDM eller GCA kommer nu de 13 mest signifikanta bitarna att 
användas. 

 

R A N G E  N O  1  O C H  R A N G E  N O  2  

Det finns två olika typer av binära ord för att representera räckvidden i DDP:n. Dessa 
används på olika typer av radiostationer. Följande procedur används för att få fram 
dataorden. 

1. Informationen får man i nautiska mil. Räckvidden divideras med 212 (4096) för att 
får lämpligt decimalt tal. Gäller samtliga stationer. 

2. Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till binärt tal. 

4. Det binära talet trunkeras beroende på vad det är för radiostation. 

 

Variant 1: 

Om radiostationen är en VOR, VDM, VTC, TCN, DME, RBN, LOC, LMM eller LOM 
trunkeras de 3 mest signifikanta bitarna samt de tre minst signifikanta bitarna. 

Exempel: VOR: Range no 1 = 240 NM  

RANGE/ 4096 = 240/ 4096 = 0.0585910 = 0.03608 = .000 011 110 0002 

       6 bitar används. 
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Variant 2: 

Om radiostationen är en ILS, GCA eller IDM kommer de 5 mest signifikanta och de 2 minst 
signifikanta bitarna att trunkeras bort. 

 

Exempel: ILS: Range no 1 = 40 NM 

 RANGE/ 4096 = 40/ 4096 = 0.009810 = 0.00508 = .000 000 101 0002 

       5 bitar används. 

C A L L  L E T T E R S  
Radiostationens anropssignal är skriven i bestämda binära sekvenser. Olika kombinationer av 
sekvenserna används sedan, upp till 60 bitar. Om mindre än 60 bitar används så fylls 
sekvensen upp med nollor. 

Tecken Bitar Antal bitar 
A 10111000 8 
B 111010101000 12 
C 11101011101000 14 
D 1110101000 10 
E 1000 4 
F 101011101000 12 
G 111011101000 12 
H 1010101000 10 
I 101000 6 
J 1011101110111000 16 
K 111010111000 12 
L 101110101000 12 
M 1110111000 10 
N 11101000 8 
O 11101110111000 14 
P 10111011101000 14 
Q 1110111010111000 16 
R 1011101000 10 
S 10101000 8 
T 111000 6 
U 1010111000 10 
V 101010111000 12 
W 101110111000 12 
X 11101010111000 14 
Y 1110101110111000 16 
Z 11101110101000 14 
1 10111011101110111000 20 
2 101011101110111000 18 
3 1010101110111000 16 
4 10101010111000 14 
5 101010101000 12 
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6 11101010101000 14 
7 1110111010101000 16 
8 111011101110101000 18 
9 11101110111011101000 20 
0 1110111011101110111000 22 
* 000 3 
. 10 2 
- 1110 4 

A N G L E S  
Det finns många olika sorters data om vinklar som kan genereras för att programmera 
DDP:s åtta dataord. En definition av de olika vinklarna kommer att ges vid varje genomgång 
och hur vinkeln räknas ut. För att få mer information om respektive vinkel, se föregående 
kapitel. 

Vinkel A:  

Vinkel A är definerad som den magnetiska variationen för en radiostation. Denna vinkel 
används på radiostationer av typen VOR, VTC, VDM, TCN och DME. Följande procedur 
används för att beräkna dataordet. 

1. Finn cosinus och sinus för radiostationens magnetiska variation. Använd fyra 
decimaler. 

2. Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal. Använd 11 bitar plus en teckenbit. 

4. Placera teckenbiten för sinus på bit 0 i dataordet. Bitvärdet är ”1” om talet är 
negativt annars ”0”. 

5. Placera de 11 bitarna för sinus i dataordet på plats 1 – 11. 

6. Placera teckenbiten för cosinus på bit nummer 12 i dataordet. 

7. Placera de 11 bitarna för cosinus i dataordet på plats 13 – 23.  

 

Exempel: Magnetisk variation = -6 ° 

Sin –6 ° = -0.104510 = -0.06548 = 1. 000 110 101 1002 

   Tecken bit       11 bitar används. 

Cos –6 ° = 0.994510 = +0.77528 = 0. 111 111 101 0102 

   Tecken bit       11 bitar används. 
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Vinkel B: 

Vinkel B är definierad som en sinus och cosinus av landningsbanans inflygningsvinkel. Denna 
vinkel används för ILS, IDM och GCA. Följande formel används för att beräkna vinkeln: 

δ1 = A1 + V 

δ1 = Den sanna vinkeln för landningsbanan. 

A1 = Magnetisk vinkel för landningsbanan. 

V = Magnetiska variationen.  

Med följande procedur beräknas dataordet för vinkel B. 

1. Finn sinus och cosinus för δ1. Använd 4 decimaler. 

2. Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal. Använd 11 bitar plus en tecken bit. 

4. Placera teckenbiten för sinus på bit 0 i dataordet. Bitvärdet är ”1” om talet är 
negativt annars ”0”. 

5. Placera de 11 bitarna för sinus i dataordet på plats 1 – 11. 

6. Placera teckenbiten för cosinus på bit nummer 12 i dataordet. 

7. Placera de 11 bitarna för cosinus i dataordet på plats 13 – 23.. 

 

Exempel:  Landningsbanans vinkel = 288 ° 

  Magnetisk variation = -6 ° 

δ1 = A1 + V = 288 ° + (-6 °) = 282 ° 

Sinus 282 ° = -0.978110 = -0.76468 = 1. 111 110 100 1102 

     11 bitar används 

Cosinus 282 ° = +0.20910 = +0.15248 = 0. 001 101 010 1002 

            11 bitar används 
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Vinkel C: 

Vinkel C erhålls genom att använda glidbanans höjd. Denna vinkel används för ILS, IDM 
och GCA och följande formel används för att beräkna vinkeln: 

Vinkel C = (A4 – 0.5) / 0.8        där A4 är glidbanans höjd 

Följande procedur används för att beräkna vinkeln: 

1. Finn vinkel C med ovanstående formel. 

2. Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal. Använd de 3 mest signifikanta 
bitarna. 

 

Exempel:  

A4 = 1 ° 

Vinkel C = (A4 – 0.5) / 0.8 = (1 - 0.5) / 0.8 = 0.62510 = 0.58  = .1012 

 

Vinkel D: 

Vinkel D erhålles genom att använda glidbanans vinkel mot marken. Denna vinkel 
används för ILS, IDM och GCA följande formel användes för att beräkna vinkeln: 

Vinkel D = (A2 – 2) / 3        där A2 är glidbanans vinkel mot marken 

Följande procedur används för att beräkna vinkeln: 

1. Finn vinkel D med ovanstående formel. 

2. Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Placera de 8 mest signifikanta bitarna på bit 8 – 15 i dataordet. 

 

Exempel:  

A4 = 4 ° 

Vinkel D = (A2 – 2) / 3 = (4 - 2) / 3 = 0.66710 = 0.5268  = .101 010 1102 

              8 bitar används 
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Vinkel E: 

Vinkel E erhålls genom att använda glidbanans bredd. Denna vinkel används av ILS, IDM 
och GCA och följande formel används för att erhålla vinkeln: 

Vinkel E = (A3 – 2) / 5.12        där A3 är glidbanans bredd 

Följande procedur används för att beräkna vinkeln: 

1. Finn vinkel E med ovanstående formel. 

2. Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Placera de 8 mest signifikanta bitarna på bit 16 – 23 i dataordet. 

 

Exempel:  

A3 = 5 ° 

Vinkel D = (A2 – 2) / 5.12 = (5 - 2) / 5.12 = 0.58510 = 0.4548   = .101 010 1102 

8 bitar används 

F R E Q U E N C Y  D A T A  
Denna används endast av RBN, LOC, LMM och LOM. För att programmera 
radiostationens frekvens används följande procedur: 

1. Dividera radiostationens frekvens med 2048 för att erhålla lämpligt decimaltal. 

2. Konvertera heltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal.  

4. Placera ”0” på bit 0 i dataordet. 

5. Placera de 12 bitarna på plats 1 – 12 i dataordet. 

 

Exempel: Radiostationens frekvens 112.8 mc/s 

112.8 / 2048 = 0.55110 = 0.3428  =  .000 011 100 0102 

           12 bitar används 
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R U N W A Y  L E N G T H  
För att programmera landningsbanans längd används följande procedur: 

1. Dividera landningsbanans längd [fot] med 16348 för att erhålla lämpligt 
decimaltal. 

2.  Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal. 

4. Placera de 8 mest signifikanta bitarna på bit 0 – 7 i dataordet. 

 

Exempel: Landningsbanans längd = 5280 [fot] 

5280 / 16348 = 0.32210 = 0.2458  =  .010 100 10 12 

         8 bitar används 

T Y P E  
Radiostationens typ programmeras genom att använda följande tabell över olika typer av 
radiostationer och deras bitkonfiguration: 

VOR 000100 
VDM 001100 
VTC 011100 
TCN 011000 
DME 001000 
ILS 100 
GCA 100 
IDM 101 
AMK 100000 
ZMB 000100 
RBN 01000 
LOM 01000 
LMM 01000 
IMB 000001 
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Programmera radiostationens gränser 
Varje radiostation är programmerad med en övre och en undre gräns för longitud, 
latitud samt frekvens. Den övre och undre gränsen för longitud och latitud 
programmeras på samma sätt för samtliga radiostationer. Gränserna för  frekvenserna 
beräknas däremot olika beroende på typ av radiostation. Följande avsnitt beskriver hur 
radiostationernas gränser ska beräknas. 

L A T I T U D E  L I M I T S  
Övre och undre gräns för latitud beräknas med följande formel för samtliga radiostationer. 

λU = λSTA + 90 ° + KλU  

λL = λSTA + 90 ° - KλL  

där  KλU = Räckvidd i nordlig riktning (miles) / 60 (för att erhålla grader) 

 KλL = Räckvidd i sydlig riktning (miles) / 60  (för att erhålla grader) 

Konvertera decimaltalet för övre och undre gräns för latitud till ett binärt tal på 14 bitar. 

 

Exempel: Radiostationens latitud  40.6306°norr 
Radiostationens räckvidd ± 240 miles 

λU = 40.6306° + 90 ° + 240/60 = 134.6306 

λU  = 010 000 110.101 002 

λL = 40.6306° + 90 ° - 240/60 = 126.6306 

λL  = 001 111 110.101 002 

Bilaga 
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L O N G I T U D E  L I M I T S  
Övre och undre gräns för longitud beräknas med följande formel för samtliga radiostationer. 

LU = LSTA + 180 ° + KLU  

LL = LSTA + 180 ° - KLL  

där  KLU = Räckvidd öst (miles) / (cos λ) * 60  (för att erhålla grader) 

 KLL = Räckvidd väst (miles) / (cos λ) * 60  (för att erhålla grader) 

 cos λ = Korrigerar för merdianerns konvergens 

Konvertera decimaltalet för övre och undre gräns för longitud till ett binärt tal på 14 bitar. 

 

Exempel: Radiostationens longitud 73.7727°väst 
Radiostationens räckvidd ± 240 miles 

LU = -73.7727° + 180 ° + 240/(cos λ) * 60 = 106.2273 + 240/45.55 = 111.502 

LU  = 001 101 111.100 002 

LL = -73.7727° + 180 ° - 240/(cos λ) * 60 = 106.2273 - 240/45.55 = 100.952 

LL  = 001 100 100.111 002 
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F R E Q U E N C Y  L I M I T S  
För olika typer av radiostationer gäller olika beräkningsformler för att ange gränserna för 
frekvensen. För varje övre och undre gräns användes 14 bitar vid programmeringen av DDP 
bandet. 

 

Typ MMB och OMB  

Om det bara finns en flygfyr (av respektive typ) kopplad till radiostationen användes följande 
gränser: 

MMB: fL = 000 000 000 010 002 

  fU = 000 000 000 010 112 

OMB: fL = 000 000 000 100 002 

  fU = 000 000 000 100 112 

Men om det finns flera flygfyrar kopplade till radiostationen inom en radie av 10 NM 
numreras stationerna från 1 till 4 med en ordning från den flygfyr längst norrut, medsols runt 
radiostationen. Då kommer följande konfiguration användas: 

MMB: fL = fU = 000 000 000 010 XX2 

OMB: fL = fU = 000 000 000 100 XX2 

 där XX representerar flygfyrens nummer binärt. 

 

Typ IMB, AMK och ZMB 

Om det bara finns en flygfyr (av respektive typ) kopplad till radiostationen används följande 
gränser: 

 fL = 000 000 000 110 002 

  fU = 000 000 000 110 112 

Men om det finns flera flygfyrar kopplade till radiostationen inom en radie av 10 NM 
numreras stationerna från 1 till 4 med en ordning från den flygfyr längst norrut, medsols runt 
radiostationen. Då kommer följande konfiguration att användas: 

 fL = fU = 000 000 000 110 XX2 

där XX representerar flygfyrens nummer binärt. 
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Typ VDM, VTC, ILS, IDM, GCA, TCN, DME och VOR 

Det är bestämt att övre och undre gränserna för frekvenserna ska vara samma, undantaget att 
den minst signifikanta biten ska sättas till ”1”  på VDM och VTC. Följande procedur 
används för att erhålla rätt gränser: 

1. fLIMIT = f / 409.6 = f * 10 / 4096 (för att erhålla ett decimaltal) 

2. Konvertera decimltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal. 

 

Exempel: f = 115.9 kc/s 

fLIMIT = 115.9 / 409.6 = 1159 / 4096 = 0.2829510 = 0.22078 = .010 010 000 111 002 

        14 bitar används 

Typ RBN, LOC, LOM och LMM: 

Följande procedur användes för att erhålla gränserna: 

Undre gräns: 

1. fL = f – KL / 8192   (för att erhålla ett decimaltal) 

2. Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal. 

Övre gräns: 

1. fU = f + KU / 8192   (för att erhålla ett decimaltal) 

2. Konvertera decimaltalet till ett oktalt tal. 

3. Konvertera det oktala talet till ett binärt tal. 

där KLoch KU är differansen mellan övre och undre gräns. Vanligen mellan 1 kc/s och 5 
kc/s. Om inga gränser anges används 3 kc/s. 

 

Exempel: f = 308 kc/s 

fL = 308 – 3 / 8192 = 0.0372310 = 0.023038 = .000 010 011 000 0112 

      14 bitar används 
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Jeppessen Sanderson CD-ROM 
Jeppessen är ett företag som bland annat säljer information och data om alla 
flygradiostationer som finns utplacerade i världen. Programmvaran som utvecklas ska 
använda en CD-ROM som ska läsas in och lagras i en intern databas. 

I N L E D N I N G  
Airlines Electronic Engineering Committee har skapat en standard för alla flygbolag som 
bestämmer hur information om flygleder, radiostationer, flygplatser och så vidare ska lagras 
på media. Denna standard kallas Navigation System Data Base, ARINC Specification 424-13 
[4]. Företaget Jeppessen Sanderson ger bland annat ut en CD-ROM som innehåller all denna 
information. Informationen uppdateras ett antal gånger per år med nya stationer och 
ändringar på äldre stationer. 

J E P P E S S E N  S A N D E R S O N  C D - R O M  
CD-ROM:en innehåller en textfil på ca 90000 rader, motsvarar ca 10 Mbyte data. Denna fil 
beskriver ca 30 000 radiostationer, flygplatser och flygleder. Simulatorn som ska använda 
programvaran nyttjar inte all information utan bara de som är beskrivna i tidigare kapitel 
vilket är ca 19 000 radiostationer. 

Varje rad i textfilen är 132 tecken lång. Varje radiostation beskrivs av en eller flera rader. 
Beroende på vilken radiostation som ska representeras ser konfigurationen olika ut på 
raderna. 

Exempel: Ett exempel på hur informationen kan se ut för ett antal radiostationer visas nedan. 
De två översta raderna är information som behandlar en radiostation. Med ARINC 
Specification 424-13 [4] kan följande information tydas. 

SEURD     ALM   ES111640V HW N55244100E013333600                       E0010     2     STOALMA                          174699609
SEURD        ALM   ES2S    UN                                             E0011                                            174708503
SEURD        ALS   EK111470V HW N54542200E009594100                       W0010     2     EUSALSIE                         174719411
SEURD        ALS   EK2S    UN                                             W0002                                            174728604
SEURD        ALT   LE111380VDUW N38161000W000340800    N38161000W000340800W0029001641  432U  ALICANTE                      174739609
SEURD        ALT   LE2S    UN                                             W002400164                                       174749609

S       = Simulation
EUR = Placerad i europa
D      = Nav. hjälmedel

CallSign

Frekvens
V = VOR

Placering Longitud
                Latitud Magnetisk

variation
Namn Löpnummer

Datum för senast-
ändrad

 På samma vis kan information om samtliga de andra radiostationerna härledas. 

Bilaga 
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Databaser och ODBC 
All data som ska lagras för de olika radiostationerna lagras i en databas som är 
skapad i Microsoft Access. Databasen kopplas till  SASSIM, ett Visual C++ 
programm via ODBC (Open DataBase Connectivity) . 

I N L E D N I N G  
En databas är en mängd data som rör ett visst ämne eller tjänar ett visst syfte. I det här fallet 
innhåller databasen information om de radiostationer som piloterna ska använda som 
hjälpmedel vid flygningen i simulatorn.  

Ett databashanteringssystem DBMS, (DataBase Management System) är ett system som kan 
lagra, hämta eller söka efter information i databasen. Microsoft Access är ett 
databashanteringssystem gjort för relationsdatabaser RDBMS, (Relational DataBase 
Management System).  Med relationsdatabas avses att den kan innhålla ett flertal olika tabeller 
med olika data och från dessa tabeller kan sedan nya tabeller härledas med endast den 
informationen som är relevant för ett visst ändamål.   

ODBC (Open DataBase Connectivity) är ett standardprotokoll för åtkomst i SQL 
databasservrar. ODBC kräver 32-bitars programmering. 
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Klassdiagram 
Klassdiagrammet beskriver SASSIM’s klasser och deras relationer mellan klasserna. 
Notationen som användes är BOOCH –94. Eftersom Microsoft Fundation Class 
biblioteket används kommer ett tiotal klasser att automatgenereras. Dessa klasser 
kommer ej att tas upp i denna bilaga. 
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Fortsättning klasser i SASSIM: 
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Datadictionary 
Innehåller en beskrivning över klassernas attribut samt dess metoder. 

sassim 

CEx28cApp 
Derived from CWinApp 
Public Methods: 
CEx28cApp CEx28cApp () 
BOOL InitInstance () 
afx_msg OnAppAbout () 

 

CAboutDlg 
Derived from CDialog 
Public Methods: 
CAboutDlg CAboutDlg () 
 
Protected Methods: 
void DoDataExchange (CDataExchange* pDX) 

 

CLongLatDialog 
Derived from CDialog 
Public Methods: 
CLongLatDialog CLongLatDialog (CWnd* pParent = NULL) 
CLongLatDialog CLongLatDialog (CView* pView) 
BOOL Create () 
 
Protected Methods: 
void DoDataExchange (CDataExchange* pDX) 
BOOL OnInitDialog () 
void OnOK () 
void OnCancel () 
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Public Properties: 
CString m_strLatitude 
CString m_strLongitude 
 
Private Properties: 
CView* m_pView 

 
CSearchDialog 

Derived from CDialog 
Public Properties: 
int m_nName 
CString m_Search 
 
Public Properties: 
CView* m_pView 
 
Public Methods: 
CSearchDialog CSearchDialog (CWnd* pParent = NULL) 
CSearchDialog CSearchDialog (CView* pView) 
BOOL Create () 
 
Protected Methods: 
void DoDataExchange (CDataExchange* pDX) 
void OnCancel () 
void OnOK () 
BOOL OnInitDialog () 

 

DDPDBElements 
Public Properties: 
unsigned int  WORDX1 :24 
unsigned int  WORDX2 :24 
unsigned int  WORDX3: 24 
unsigned int  WORDX4: 24 
unsigned int  WORDX5: 24 
unsigned int  WORDX6: 24 
unsigned int  WORDX7: 24 
unsigned int  WORDX8: 24 
unsigned int  UpperLat: 14 
unsigned int  LowerLat: 14 
unsigned int  UpperLong: 14 
unsigned int  LowerLong: 14 
unsigned int  UpperFreq: 14 
unsigned int  LowerFreq: 14 
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CMainFrame 
Derived from CFrameWnd 
Public Methods: 
BOOL PreCreateWindow (CREATESTRUCT& cs) 
void ~CMainFrame () 
 
Protected Methods: 
CMainFrame CMainFrame () 
afx_msg OnCreate (LPCREATESTRUCT lpCreateStruct) 

 

CSectionSet 
Derived from CRecordset 
Public Properties: 
int m_RecordNR 
int m_Elevation 
int m_Range1 
int m_Range2 
int m_Frequence 
int m_Angles 
int m_AppBrg 
int m_GSAng 
int m_LocSens 
int m_GSSens 
int m_Runway 
int m_FreqLimH 
int m_FreqLimL 
int m_FreqLimN 
int m_FreqLimS 
int m_FreqLimW 
int m_FreqLimE 
 
Public Methods: 
int DECLARE_DYNAMIC (CSectionSet ) 
CSectionSet CSectionSet (CDatabase* pDatabase = NULL) 
CString GetDefaultConnect () 
CString GetDefaultSQL () 
void DoFieldExchange (CFieldExchange* pFX) 

 

CDROM 
Public Methods: 
char* ReadDisc () 
void Close () 
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int OpenDisc (CString FileName) 
int ArincEOF () 
int SeekPos () 

 

DDPConverter 
Private Properties: 
int tempMisc 
 
Public Methods: 
unsigned int ConvertLongLat(CString LongEllerLat) 
unsigned int ConvertElevation(long Elevation) 
unsigned int ConvertRange(int Range) 
unsigned int ConvertMagVar(CString MagVar) 
void ConvertCallSign(CString CallSign) 
unsigned int ConvertType(CString Type) 
unsigned int ConvertMisc(CString Misc) 
unsigned int ConvertFreq(int Freq) 
unsigned int ConvertRunwayAngle(int Angle, CString MagVar) 
unsigned int ConvertAngle(float Angle) 
unsigned int ConvertGSSens(int GSSens) 
unsigned int ConvertRunwayLenght(int Runway) 
unsigned int ConvertGSAng( int GSAng) 
unsigned int ConvertLocSens(int LocSens) 
unsigned int GetUpperLat(CString Lat, int Range) 
unsigned int GetLowerLat(CString Lat, int Range) 
unsigned int GetUpperLong(CString Long, CString Lat, int Range) 
unsigned int GetLowerLong(CString Long, CString Lat, int Range)  
unsigned int GetUpperFreq(CString Type, int Freq, int KU) 
unsigned int GetUpperFreq(CString Type, int FreqBits) 
unsigned int GetLowerFreq(CString Type, int Freq, int KL) 
unsigned int GetLowerFreq(CString Type, int FreqBits) 

 
CDDPfile 

Public Methods: 
CDDPfile CDDPfile () 
int DoFile (DDPDBElements* aDDPelementVector) 
void ~CDDPfile () 

 

CEx28cView 
Derived from CRecordView 
Public Methods: 
CEx28cDoc* GetDocument () 
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CRecordset* OnGetRecordset () 
BOOL PreCreateWindow (CREATESTRUCT& cs) 
BOOL OnMove (UINT nIDMoveCommand) 
void ~CEx28cView () 
 
Protected Methods: 
CEx28cView CEx28cView () 
void DoDataExchange (CDataExchange* pDX) 
void OnInitialUpdate () 
afx_msg OnRecordAdd () 
afx_msg OnRecordClearfields () 
afx_msg OnRecordDelete () 
afx_msg OnUpdateRecordDelete (CCmdUI* pCmdUI) 
afx_msg OnRecordUpdate () 
afx_msg OnUpdateRecordUpdate (CCmdUI* pCmdUI) 
afx_msg OnRecordBuild () 
afx_msg OnRecordSort () 
afx_msg OnRecordSearch () 
afx_msg OnRecordMake () 
afx_msg SaveSortList () 
 
Private Methods: 
CString GetCountry (CString CountryCode) 
void AddRecord () 
void SaveRecord () 
void DeleteAll () 
void JoinTables () 
void CountDistance (char* tempLatitude, char* tempLongitude) 
void MoveOnILS (int antal) 
void MakeDDPFile () 
void FindClose () 

 

CEx28cSet 
Derived from CRecordset 
Public Properties: 
int m_RecordNR 
int m_Elevation 
int m_Range1 
int m_Range2 
int m_Frequence 
int m_Angles 
int m_AppBrg 
int m_GSAng 
int m_LocSens 
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int m_GSSens 
int m_Runway 
double m_Distance 
int m_FreqLimH 
int m_FreqLimL 
int m_FreqLimN 
int m_FreqLimS 
int m_FreqLimW 
int m_FreqLimE 
int m_FreqBits 
 
Public Methods: 
int DECLARE_DYNAMIC (CEx28cSet ) 
CEx28cSet CEx28cSet (CDatabase* pDatabase = NULL) 
CString GetDefaultConnect () 
CString GetDefaultSQL () 
void DoFieldExchange (CFieldExchange* pFX) 
 

CEx28cDoc 
Derived from CDocument 
Public Methods: 
BOOL OnNewDocument () 
void SetTitle (LPCTSTR lpszTitle) 
void ~CEx28cDoc () 
 
Protected Methods: 
CEx28cDoc CEx28cDoc () 
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