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Sammanfattning
På senare tid har användningen av verktyg baserade på öppen källkod ökat, även 
för utveckling av säkerhetskritiska industriella system. Här redovisas en 
demonstrationsprototyp till ett styrsystem för landningsljus på flygplats. Projektet 
är skrivet i programspråket C++ för den open source-baserade HMI/SCADA-
plattformen Pvbrowser och driftsatt för operativsystemet Ubuntu Linux, och 
illustrerar ett exempel på praktisk tillämpning för samt rimligheten i att använda 
verktyg baserade på öppen källkod som ett kostnadseffektivt alternativ för 
utveckling av industriella styrsystem. 
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Abstract
Recent years have seen increased use of open source-based tools for development 
of even security-critical industrial systems. Shown here is a demonstration 
prototype of a control system for airport landing lights. The project is written in 
the C++ programming language for the open source-based HMI/SCADA 
platform Pvbrowser and deployed for the Ubuntu Linux operating system, and 
serves to illustrate one practical application and the general feasibility of open 
source-based tools as a cost-efficient alternative within industrial control systems 
development. 
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Terminologi

Akronymer/Förkortningar

CCR Constant Current Regulator. Tilltänkt strömgenerator 
med generiskt interface.

HMI Human-Machine Interface

IPC Interprocesskommunikation.

LVP Low Visibility Procedure: procedur för användning vid
nedsatt sikt, här start av reservkraft. 

PAPI Precision Approach Path Indicator: referensljus för 
inflygningshöjd vid landning.

PLC Programmable Logic Controller: generisk styrenhet.

RGL Runway Guard Light: varningsljus för av/påfart till 
bana.

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

I  många industriella  sammanhang finns  behov av system för  övervakning och
styrning av processer eller utrustning. Av sin natur ställer den här typen av system
höga krav på funktion och stabilitet. För att understödja utveckling av dessa så
kallade  Supervisory Control And Data Acquisition-system (SCADA) finns bland
annat flera kommersiella ramverk och hjälpverktyg. På senare tid har det skett en
viss förskjutning inom vissa delar av industrin då flera aktörer vänder sig bort från
proprietära  utvecklingsplattformar till  förmån för  alternativ  baserade  på öppen
källkod. 

Ett praktiskt tillämpningsområde för den här typen av system berör styrning av
banljussystem på flygplats. Företaget Mida Systems AB[1] i Arboga har tidigare
utvecklat ett sådant system i den proprietära miljön InTouch av Wonderware[2],
som nu varit i drift sedan närmare 15 år tillbaka. På senare tid har det dykt upp
funderingar  kring  huruvida  det  vore  möjligt  att  implementera  ett  motsvarande
system med open source-verktyg. Bakgrunden är att det framkommit önskemål
om utökning och möjligen ersättning av det gamla systemet, och förhoppningen är
att öppna ramverk skulle kunna innebära ett kostnadseffektivt sätt att utveckla nya
motsvarande system även för andra framtida kunder. 

1.2 Övergripande syfte

Hög  formbarhet  och  låg  kostnad  gör  open  source-ramverk  till  en  attraktiv
plattform. Frågan man på företaget ställer sig är huruvida de ramverk som finns
att tillgå idag utgör ett praktiskt gångbart alternativ även för ett säkerhetskritiskt
SCADA-system? 

Även om det inte finns någon uppenbar inneboende motsättning i öppen källkod
kontra höga krav på stabilitet och tillgänglighet, är företagets erfarenhet att open
source-ramverk ofta varierar i kapacitet  och kvalitet.  Man har sett  exempel på
(och även själv  utvecklat)  SCADA-system baserade på  open source-ramverk  i
andra industrisammanhang, men man känner ej till att ett sådant driftsatts inom
flygplatsbranschen,  som  istället  domineras  av  proprietära  alternativ.  Därav
behovet av den mer djupgående genomförbarhetsstudie som det aktuella projektet
utgör. 

Projektet  är  i  första  hand ett  konstruktionsarbete utfört  i  samråd med och på
uppdrag  av  Mida  Systems  AB.  Syftet  är  att  framställa  en  fungerande
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demonstrationsprototyp  av  ett  SCADA-system  baserat  helt  på  öppen  källkod.
Systemet  i  fråga  är  ett  styrsystem  för  banljus.  Förhoppningen  är  att  den
färdigställda prototypen skall illustrera nyttan i open source-baserade ramverk för
dylika SCADA-projekt. 

1.3 Avgränsningar

Huvudfokus  ligger  här  på  praktisk  implementation  –  även  om  olika  ramverk
diskuteras översiktligt i bakgrundskapitlet ligger det utanför projektets ramar att
göra  en  djupgående  jämförelsestudie.  Det  ramverk  som  valts  är  i  stort  sett
plattformsoberoende,  men utveckling  och testning  har  här  fokuserat  på  Linux-
miljö med sekundär testning på alternativa plattformar. 

Kommunikationsprotokoll och hårdvara beskrivs ej närmare än vad som ansetts
nödvändigt för att illustrera den mjukvarubaserade lösningens konstruktion. Vissa
komponenter,  såsom  drivrutin  för  seriekommunikation,  har  genererats  av
utvecklingsmiljön  och  behandlas  ej  i  närmare  detalj.  Det  slutliga  systemet
förutsätter drift utan anslutning till publika nätverk, så inget närmare fokus läggs
på  skydd  mot  t.ex.  dataintrång  eller  malware-attacker;  säkerhetsaspekten  i
projektet fokuserar snarare på systemets tillgänglighet och stabilitet över tid. 

1.4 Målsättningar

Den huvudsakliga frågeställningen som projektet syftar till att besvara är huruvida
dagens open source-baserade ramverk utgör  praktiskt  tillämpbara alternativ  till
proprietära plattformar för utveckling av även säkerhetskritiska SCADA-system.
För att  besvara frågeställningen presenteras här ett  fungerande prototypssystem
baserat helt på öppen källkod. Systemets specifikation motsvarar i stort det äldre
InTouch-baserade banljusstyrsystemet som redan är i drift. Projektet kan därmed
delvis ses som en portering av ett existerande system till en ny plattform, vilket
även  ger  en  referensram  för  att  verifiera  själva  frågeställningen:  om
specifikationen går att implementera och prototypen fungerar tillfredställande ur
stabilitetssynpunkt måste utvecklingsplattformen anses som fullgod för åtminstone
den här typen av system. 

Den tekniska specifikationen tas upp i närmare detalj i bakgrundskapitlet,  men
redovisas här översiktligt i form av följande delmål: 

• Simulator:  virtuell  representation  av  individuella  styrenheter  för  test  av
styrsystemet under utvecklingens gång. 

• Styrsystem: grafiskt gränssnitt med tydlig felsignalering samt styrning via
mus eller pekskärm; inkluderar även nedanstående delkomponenter: 
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• Kommunikation med serieprotokoll

• Datamodellering: virtuell representation av både hela banljussystem och
individuella styrenheter

• System för felhantering- och rapportering

• Mycket hög tillgänglighet

• Redundans: möjlighet till paralell drift av ett eller flera reservsystem

1.5 Översikt

Kapitel 2 innehåller dels en översiktlig diskussion av HMI/SCADA-system och
olika utvecklingsplattformar, och ger även en mer detaljerad systembeskrivning-
och specifikation. Kapitel 3 redovisar översiktligt vilket arbetssätt samt verktyg
som  tillämpats.  Kapitel  4  presenterar  den  mer  tekniskt  inriktade
kravspecifikationen som utarbetats samt dess implementation. Kapitel 5 utgör en
utvärdering av till vilken grad kravspecifikationen är uppfylld samt vilka typer av
test som genomförts för att validera konstruktionen. Kapitel 6 innehåller en kort
genomgång av vilka subjektiva erfarenheter som gjorts och vilka slutsatser som
dragits, samt förslag på vidare undersökningar. 

1.6 Författarens bidrag

Projektrapport  och  övrig  dokumentation  skriven  helt  av  mig,  om inget  annat
anges. All bifogad källkod är skriven av mig, om inget annat anges. Viss kod har
genererats automatiskt av utvecklingsmiljön Pvbrowser – detta har i sådana fall
markerats i källkoden. Kontaktperson har i huvudsak bidragit med sakkunnighet
om det  äldre  systemet  som porteras  samt  aktuell  kringmiljö,  samt  hård-  och
mjukvara som använts för testning. 

Simulatorn  är  skriven av  mig,  men är  löst  baserad  på  en  tidigare  Pvbrowser-
baserad  simulator  skriven  av  kontaktperson.  Denna  finns  redovisad,  inklusive
källkod, i rapporten från tidigare projektkurs[9].

Den tidigare kursen inkluderar även en tidig prototyp av det aktuella styrsystemet,
vilken används som grund för den nuvarande implementationen. All källkod är
skriven  av  mig.  Denna  prototyp  inkluderar:  möjlighet  att  länka  samman
komponenter  i  presentationslagret,  en  objektmodell  över  ett  tilltänkt
banljussystem,  en  klientmodell  över  en  tilltänkt  CCR-regulator,  felövervakning
samt loggföring. Samtliga komponenter återfinnes i modifierad form i det aktuella
projektet.  Det är något problematiskt att ange exakt vilka delar som är gamla och
nya;  det  mesta  av  den  gamla  koden  återstår  om  än  i  grovt  omarbetad  och
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omstrukturerad  form,  och  gamla  klasser-  och  funktioner  har  reviderats  och
uppdaterats med ny funktionalitet. 
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2 Bakgrund
2.1 HMI/SCADA

Typen  av  system  som  avhandlas  kallas  för  Supervisory  Control  And  Data
Acquisition-system (SCADA). På övergripande nivå bygger dessa på att mätdata i
realtid  samlas  in  från anslutna sensorer  och  presenteras  på gränssnittet  för  en
operatör som i sin tur kan, efter behov, ge nya styrorder till anslutna ställdon och
på så vis påverka industriprocessen. Själva gränssnittet utgör interaktionspunkten
mellan  den  mänskliga  operatören  och  industriutrustningen  och  kallas  för  ett
Human-Machine  Interface (HMI).  Systemet  som  helhet  kallas  ibland  för  ett
HMI/SCADA-system. 

Figur  1 illustrerar en vanlig arkitektur för ett HMI/SCADA-system. Gränssnittet
och  huvudstyrsystemet  är  ibland  lokaliserade  till  samma  system,  men  det
förekommer  även  distribuerade  system där  gränssnittet  förlagts  till  ett  separat
system och kommunicerar med huvudsystemet via exempelvis nätverksanslutning.
Huvudsystemet  står  vanligen  i  förbindelse  med  en  serie  Programmable  Logic
Controllers (PLC:s), Remote Terminal Units (RTU) eller liknande styrenheter. Det
är dessa perifera enheter som i sin tur kontrollerar den fysiska industriutrustningen
(t.ex. ställdon i en fabrik).

2.2 Utvecklingsplattformar

För understöd av utveckling av SCADA-system finns flera alternativ att  tillgå.
Leverantörer  av  industriella  mät-  och  styrsystem  tillhandahåller  ibland  även
mjukvarulösningar skräddarsydda för deras specifika utrustning. Det finns även
generiska kommersiella ramverk. 

Mida  Systems  AB  uppger  något  blandade  erfarenheter  från  dessa  typer  av
plattformar[4]. Den mest signifikanta fördelen är att  de generellt  uppvisar hög
stabilitet och har testats utförligt i egenskap av att ha en bred användarbas. Men
de kommer även med höga licenskostnader. Vanligt förekommande är att en given
licens bara medger ett begränsat antal I/O-enheter, och om systemet behöver fler
måste  man  även  köpa  en  utökad  programlicens.  Resultatet  är  att  bara
licenskostnader  kan uppgå till  motsvarande hundratusentals  svenska kronor per
installation[3].  Med  proprietära  plattformar  föreligger  även  risk  för  en
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inlåsningseffekt  om  mjukvarulösningen  är  tätt  knuten  till  en  specifik
hårdvaruleverantör. Många är även begränsade till desktop-miljö med Windows
som exklusiv plattform. 

Det är bl.a. av dessa anledningar som man vill undersöka open source-baserade
alternativ. Dessa distribueras ofta enligt  GNU Public License/GNU Lesser Public
License (GPL/LGPL)  och  är  vanligen  gratis  att  använda  även  i  kommersiell
verksamhet. Bara denna faktor är av uppenbart intresse både för utvecklare, som
vill kunna sälja en produkt till mer konkurrenskraftigt pris, och för kunder inom
både privat  och offentlig sektor,  som potentiellt  kan göra stora besparingar på
inköp av system. 

Många öppna ramverk använder välbekanta programspråk som C++ eller Java.
Man får även, per definition, tillgång till källkoden för ramverket självt och kan
därmed  utöka,  modifiera  och  skräddarsy  sin  implementation  till  speciella
omständigheter om så skulle behövas, samt möjligen korrigera eventuella fel på
egen  hand.  Tillgängliga  kommersiella  ramverk  använder  istället  ofta  egna
scriptspråk  med  jämförelsevis  begränsade  programmerings-  och
expansionsmöjligheter, och ofta förutsätter att beräkningar sker primärt i anslutna
PLC:s. Mida Systems AB uppger att man upplevt detta som en stor nackdel och
att man ofta önskat större formbarhet samt möjlighet till högnivådatamodellering
än vad typiska kommersiella ramverk kunnat erbjuda[4].

2.3 Utvärderade öppna plattformar

Inför det aktuella projektet var valet av Pvbrowser som ramverk delvis uppgjort på
förhand  p.g.a.  företagets  tidigare  positiva  erfarenheter  av  Pvbrowser  som
plattform.  Det  finns  dock  flera  liknande  öppna  ramverk  att  tillgå.  Interna
företagsdokument[4] beskriver följande lista på krav som eftersöktes i ramverk då
projektet skulle sjösättas: 

– Öppen  källkod,  möjlighet  till  distribution  enligt  GPL/LGPL  eller
motsvarande

– Bred användarbas inom olika områden (dvs, kodbas testad av många och i
olika kontexter)

– Modulariserad struktur  med uppdelning mellan  drivrutin,  beräkningsdel
samt presentationsdel med nätverkskoppling

– Drivrutin för Modbus RTU (kommunikationsprotokoll för serieport) samt
möjlighet att inkludera egna drivrutiner för nya protokoll

– Möjlighet att utöka med egna programkomponenter
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– Skalbart från enklare enkortsdatorer till kraftfulla servrar

– Grafisk editor för design av presentationsdelen

– Stöd för Linux

Följande  open  source-ramverk  utvärderades  utifrån  dåvarande  status,  med
följande översiktliga slutsatser: 

– SSAB/Mandator  ProView  (begränsat  med  drivrutiner,  inriktning  på
fabriksautomatisering) 

– IndigoScada (ej modulariserat, få användare)

– OpenScada / EclipseScada (innehöll ej nödvändiga funktioner)

– PascalScada (ej  modulariserat,  begränsade funktioner,  saknade Modbus
RTU-drivrutin) 

– Pvbrowser

Av de öppna ramverk som undersöks uppfyllde Pvbrowser samtliga önskemål.
Applikationer  baserade  på Pvbrowser  är  även modulariserade på  liknande sätt
som man har tidigare vana av i InTouch, vilket förmodligen underlättar portering
mellan de aktuella plattformarna. Företaget har desssutom tidigare erfarenhet av
Pvbrowser  från  andra  projekt,  där  man  även  observerat  en  bred  och  aktiv
användarbas och snabb återkoppling från utvecklarna. Baserat på kombinationen
av dessa faktorer valde man därför att gå vidare med Pvbrowser som plattform. 

2.4 Pvbrowser

Pvbrowser  är  ett  applikationsramverk  för  utveckling  av  HMI/SCADA-system.
Arkitekturen  bygger  på  en  traditionell  klient-server-modell.  Som  utvecklare
ansvarar man för att konstruera serverapplikationen, kallad en process view server
(Pvserver), som en fristående applikation med hjälp av den utvecklingsmiljö och
de klassbibliotek som ramverket tillhandahåller. Till denna ansluts en eller flera
klientapplikationer,  process  view  browsers (Pvbrowser),  som  visar  ett  grafiskt
gränssnitt genom vilket man kan interagera med servern. Klientapplikationen går
att  ladda  ned  som  egen  fristående  applikation  och  behöver  ej  modifieras;
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gränssnitt  och  funktion  definieras  helt  på  server-sidan,  och  klientens  roll  är
närmast  att  jämföras  med  en  webbläsares.  Anslutningar  sker  med  ramverkets
process view-protokoll (pv) och kan ske antingen via lokalt nätverk, Internet eller
lokalt inom samma system.

Pvbrowser-ramverket  är  skrivet  i  C++  och  baseras  delvis  på  Qt.  Förutom
utvecklingsmiljö och klassbibliotek tillhandahåller ramverket även drivrutiner för
flera  vanligt  förekommande  fältbussprotokoll,  såsom exempelvis  Modbus  eller
Profibus. Stöd finns för alla stora operativsystem, inklusive Windows, Linux, Unix
och OS-X. Ramverket distribueras enligt GPL/LGPL-licensen[6].

2.5 Översikt över banljussystem

Det  aktuella  systemet  är  delvis  en  portering  av  ett  äldre  HMI/SCADA-system
avsett  för  styrning  av  en  flygplats  banbelysning.  Översiktligt  följer
systemarkitekturen den som angivits i figur  1. De anslutna styrenheterna utgörs
här av en serie strömregulatorer och individuella PLC:s placerade i flygplatsens
maskinrum.  Dessa styr  i  sin  tur  ljusförhållandena på  banan genom att  reglera
spänningen som matas ut till de fysiska ljussystemen. 

Systemet  utvecklas  gentemot  en  tilltänkt  kringmiljö  som  efterliknar  det
ursprungliga systemets driftsmiljö, utan att nödvändigtvis vara en representation
av någon specifik flygplats. Den exakta konfigurationen av ljussystem är arbiträrt
vald  för  illustrativa  syften,  men  får  ses  som  representativ  för  en  medelstor
flygplats.  I  den  tilltänkta  miljön  finns  följande  ljussystem  med  tillhörande
styrutrustning: 

• Bankantsljus: visuell referens för kanten på landningsbanan. Styrs av två
regulatorer. 

• Inflygningsljus:  förlängning  av  banans  mitt  bortom  banänden,  visuell
referens  för  inflygningsväg  samt  visuell  referens  för  var  banan  börjar.
Styrs av två regulatorer. 

• Precision Approach Path Indicator  (PAPI):  placeras nära banänden och
fungerar som referens för inflygningshöjden. Styrs av två regulatorer. 

• Taxiljus: avgränsningslinjer  för  avfarter  från  banan  samt
uppställningsområden. Styrs av en regulator. 

• Runway Guard Light (RGL; på svenska, bana i användning): placeras vid
av/påfart, och används som varningsljus när banan är i användning och
tillstånd krävs för tillträde. Styrs av en PLC. 
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• Low Visibility Procedure (LVP):  reservkraftgenerator för användning vid
nedsatt sikt. Styrs av samma PLC. 

Bankantsbelysning,  inflygningsljus  och PAPI  skall  kunna ställas  in  på  variabel
ljusintensitet med de diskreta tillstånden: 0%, 1%, 3%, 10%, 30% samt 100% av
upplevd ljusstyrka. Övriga ljussystem innehar antingen tillståndet av eller på. För
inflygningsljus samt PAPI skall även ett globalt riktingsval finnas, dvs operatören
skall ha möjlighet att tända systemen i den ena eller andra banänden. 

2.6 Tidigare prototyp

När  Mida  Systems  AB  började  planlägga  porteringen  av  det  äldre  systemet
kvarstod  några  funderingar  kring  valet  av  ramverk.  Uppfattningen  var  då  att
Pvbrowser  uppfyllde  kraven  som  ställts,  men  att  vissa  ändamålsspecifika
programkomponenter  skulle  behöva  konstrueras.  Dessa  rörde  bl.a.
sammanlänkning  av  grafiska  komponenter  samt  förenklad  abstraktion  av
addressering för PLC:s.  För att  säkerställa att  dessa anpassningar  skulle gå att
implementera  i  Pvbrowser  genomförde  jag  en  mindre  förstudie  eller  proof  of
concept för  företagets  räkning,  vilken  redovisats  i  tidigare  projektkurs[9].
Slutsatsen av förstudien var  att  Pvbrowser tycks utgöra ett  reellt  alternativ  för
projektets  syften  och beslutet  fattades  därmed att  gå  vidare  med en  fullskalig
implementation. 

Förstudien resulterade i en preliminär prototyp av ett styrsystem, skriven i C++
för Pvbrowser-ramverket. Denna består i stora drag av följande delar: 

• Grafiskt gränssnitt med en logisk skärmbild, anpassat för användning med
mus, med styrning av ett tilltänkt banljussystem, kontinuerlig utskrift av
felmeddelanden samt kvittens av larmhändelser. 

• Egendesignad komponent för att  programmatiskt sammanlänka grafiska
komponenter i presentationslagret. 

• Objektorienterad modellering och styrning av strömregulatorer

• Möjlighet att loggföra inträffade fel och spara dessa till fil. 

Prototypen  innehåller  därmed  förenklade  versioner  av  de  flesta
programkomponenter som krävts för en fullskalig implementation. Utvärderingen
noterar  att  vissa  delar  behöver  revideras  (bl.a.  loggfunktion  och  hantering  av
larmhändelser)  och  andra  utökas  (bl.a.  utökning  av  gränssnitt,
pekskärmsanpassning,  datamodellering  av  fler  regulatortyper,  samt  redundans).
Prototypen har sedan provkörts i testmiljö under längre tid utan att fel påträffats,
vilket indikerar god stabilitet. Med bakgrund av detta har bedömningen gjorts att
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prototypen utgjort en god kodbas för vidareutveckling till den fullskaliga version
som redovisas i denna projektrapport.

2.7 Kravspecifikation

Nedan beskrivs den tekniska specifikationen närmare. Specifikationen grundar sig
på företagets utarbetade kravlista[5] för ett tilltänkt banljusstyrsystem. 

2.7.1 Simulator

För att säkerställa styrsystemets funktionalitet behövs en testmiljö. Det saknas här
möjlighet att utveckla systemet gentemot en verklig driftsmiljö. Även om det ej
förelegat  logistiska  hinder  görs  bedömningen att  de  fortlöpande  driftstest  som
behövts  göras  under  utvecklingsprocessen  hade  resulterat  i  oacceptabla
driftsstörningar i flygplatsens verksamhet. Därav behovet av en mjukvarubaserad
simulator som systemet kan kontinuerligt testas mot under utveckling. Simulatorn
utgör därmed inte bara ett testverktyg för att kunna verifiera systemets funktion
inför eventuell driftsättning, utan är även närmast en förutsättning för att systemet
överhuvudtaget skall kunna konstrueras. 

Simulatorn utgör en virtuell representation av de regulatorer och styrenheter som
systemet förväntas kommunicera med: 

• CCR-regulator (Constant Current Regulator) 

• MCR2-regulator, av ADB Airfield Solutions

• DL05-PLC (Programmable Logic Controller)

Simulatorn inkluderar även ett grafiskt gränssnitt med möjlighet att se och styra
enheternas interna tillstånd, för att exempelvis kunna simulera intagna feltillstånd
för testning. 

2.7.2 Styrsystem

Själva styrsystemet konstrueras runt ett grafiskt användargränssnitt med möjlighet
för styrning via pekskärm eller mus och tangentbord. Gränssnittet delas in i flera
logiska  skärmbilder.  Huvudsidan  tillhandahåller  detaljerad  styrning  och
övervakning  av  tidigare  nämnda  banljussystem  i  form  av  grupperade
tryckknappar. För en snabb överblick över det samlade ljustillståndet på banan
finns  även  en  dynamisk  översiktsbild.  Huvudsidan  innehåller  även  tydlig
indikation av allvarliga fel- eller  larmhändelser i systemet som helhet samt för
individuella  ljussystem.  Detaljerad  utskrift  av  samtliga  fel,  varningar,  samt
inkommande  kommandon  och  utgående  styrorder  finns  att  tillgå  på  separata
skärmbilder efter behov. 
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2.7.3 Datamodellering

Systemet  bygger  på  utförlig  datamodellering  av  individuella  regulator-  och
styrenheter.  Dessas  interna  tillstånd,  i  form  av  bitvis  representation  av
statusregister och felflaggor, finns representerade både inom styrsystemet (i form
av inlästa tilstånd) och simulatorn. Simulatorn modellerar även enheternas interna
funktion  i  form  av  överföring  mellan  register,  samt  beteende  gentemot  och
kommunikation med styrsystemet. 

Detaljerna i individuella enheters tillstånd är under normalförhållanden av föga
intresse  för  operatörer,  som  istället  behöver  kunna  lägga  fokus  på  högre
abstraktionsnivå.  Styrsystemet  måste  därmed  även  innehålla  modeller  över
samtliga individuella banljussystem, vars tillstånd delvis utgörs av aggregatet av
deras individuella styrenheters tillstånd. 

2.7.4 Datakommunikation

Kommunikation  mellan  styrsystem  och  styrenheter  sker  via  serieport  enligt
Modbus  RTU-protokollet.  Detta  förutsätts  både  för  testförhållanden  med
simulator och verklig drift gentemot fysiska regulatorer. 

2.7.5 Felhantering- och rapportering

Det är av yttersta vikt att fel upptäcks och hanteras korrekt. Alla typer av fel som
resulterar i en väsentlig förändring av ljusbilden på banan måste rapporteras till
flygledartornet för eventuell åtgärd. Om felet inte går att åtgärda måste eventuellt,
beroende  på  yttre  omständigheter  såsom  sikt  och  väderförhållanden,  piloten
dirigeras om till annan flygplats. Om fel skulle inträffa under start eller landning
måste detta resultera i minsta möjliga påverkan på ljusförhållandena på banan. Det
vore till exempel inte acceptabelt att banljus släcks på grund av mindre systemfel
som hade kunnat hanteras mer graciöst. 

De  flesta  tänkbara  fel  ligger  utanför  mjukvarusystemets  ansvarsområde  och
hanteras  generellt  genom att  de  fysiska  regulatorerna  upptäcker  och signalerar
feltillstånd genom specifika felflaggor. Det kritiska för styrsystemets räkning är att
dessa felflaggor detekteras och signaleras till operatörerna på korrekt sätt. Således
behövs,  utöver  ren  datamodellering,  ett  mer  omfattande  system  för  fel-  och
larmövervakning. 

2.7.6 Tillgänglighet

Systemet måste även ha hög tillgänglighet. Ett driftsatt system måste kunna köras
i princip dygnet runt månader i sträck utan problem, haveri eller behov av omstart.
Detta är viktigt ur säkerhetssynpunkt, men också ur ekonomisk synvinkel då varje
utebliven start eller landning resulterar i finansiell förlust för flygplatsen. 
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2.7.7 Redundans

På  grund  av  höga  krav  på  tillgänglighet  förutsätts  att  systemet  som  helhet
konstrueras med redundans i åtanke. Konkret innebär detta att själva SCADA-
applikationen  skall  kunna  driftsättas  på  flera  fysiska  system  som  alla  står  i
förbindelse med samma driftsmiljö. På så vis behöver inte enskilda datorhaverier
nödvändigtvis medföra allvarliga driftstörningar, då brukbara reservsystem alltid
förväntas finnas tillgängliga. 
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3 Metod
3.1 Utvecklingsmiljö- och verktyg

Både styrsystem och simulator utvecklas för Pvbrowser. Detta bör ses som ett
ramverk för applikationsutveckling, och tillhandahåller bl.a.: 

• en integrerad utvecklingsmiljö, Pvdevelop, inklusive verktyg för design av
enklare  grafiska  interface  samt  ett  bibliotek  av  medföljande  grafiska
komponenter  baserade  på  Qt-ramverket[10].  Figur  3 visar
utvecklingsmiljön  Pvdevelop och dess verktyg för gränssnittsdesign, med
aktuella styrsystemets gränssnitt synligt. 

• klassbiblioteket  Pvslib, innehållandes hjälpklasser för ramverket och dess
grafiska komponenter[11].

• klassbiblioteket  Rllib,  innehållandes  plattformsoberoende
implementationer  av  systemanrop  för  bl.a.  tidsmätning,  trådning  och
interprocesskommunikation[12].

• möjlighet  att  utifrån  konfigurationsfil  generera  bakgrundsprocessen
modbusdaemon som kapslar in sändning/mottagning av data via serieport. 
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Pvbrowser inkluderar stöd för både Lua och C++ som implementationsspråk.  
C++ har här valts som ensamt implementationsspråk, främst då det är C++ som
jag har störst tidigare erfarenhet av. 

Ramverket  är  i  grunden  plattformsoberoende,  och  målsättningen  är  att  även
slutprodukten ska gå att kompilera för olika system. Fokus ligger dock på Linux
som utvecklings- och målplattform, eftersom ett av projektens mål är att illustrera
möjligheterna med open source-verktyg. 

3.2 Utvecklingsmetod

Ingen  formell  utvecklingsmetod  har  använts  under  projektets  gång.  Eftersom
systemet i grunden är en portering av ett existerande system finns en detaljerad
specifikation av önskat slutresultat att tillgå redan från början. Utifrån denna har
jag utarbetat en generell projekts- och tidsplan för arbetets gång. Samtidigt finns
viss  flexibilitet  i  specifikationen  eftersom  slutprodukten  är  ett
demonstrationssystem  och  inte  nödvändigtvis  bundet  till  en  specifik  flygplats.
Kombinationen  av  denna  flexibilitet  samt  kontinuerlig  kommunikation  med
kontaktperson  på  företaget  har  gett  möjlighet  att,  som  enligt  moderna  agila
metoder,  arbeta  inkrementellt  med  forlöpande  diskussioner  kring  olika
lösningsförslag  eller  mindre  modifikationer  av  specifikationen under  projektets
gång. 

Vissa aspekter av testdriven applikationsutveckling har  anammats.  Styrsystemet
ses som ett verktyg för att styra en driftsmiljö, och eftersom en verklig sådan inte
finns  att  tillgå  av  logistiska  skäl  är  första  steget  att  implementera  en  'virtuell'
driftsmiljö i form av en mjukvarubaserad simulator. Denna kan sedan användas
för att kontinuerligt testa och validera styrsystemet under utvecklingens gång allt
eftersom funktionalitet läggs till. 

3.3 Testning och utvärdering

Systemet  utvärderas  i  slutet  av  projektet  och  jämförs  mot  den  utarbetade
kravspecifikationen för att se hur väl de berörda punkterna är uppfyllda. 

Det  främsta  sättet  att  säkerställa  styrsystemets  funktion  är  att  testköra  det
gentemot den utvecklade simulatorn och därigenom verifiera att styrorder går ut
från systemet, tillstånd läses in och fel rapporteras som enligt specifikation. Tester
förväntas genomföras både kontinuerligt under utvecklingens gång, samt under
den slutliga utvärderingsfasen när projektet avslutas. 

Även simulatorn behöver verifieras, då testning av styrsystemet i förlängningen är
beroende av dess funktion. När Mida Systems AB utvecklade det äldre InTouch-
baserade systemet utvecklade man även en CCR-simulator, skriven i Visual Basic
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för Windows 98. Denna användes för att verifiera InTouch-systemet som senare
togs  i  drift,  och  man  har  genom  mätningar  säkerställt  att  dess  beteende  är
likvärdigt den fysiska utrustningen som återfinnes i  en verklig driftsmiljö. Mot
bakgrund av detta är planen att använda denna simulator för att verifiera den nya
Pvbrowser-baserade  simulatorn,  genom  att  testa  systemet  gentemot  båda
simulatorerna och verifiera att deras beteende är likvärdigt. 

Eftersom systemet är avsett för kontinuerlig drift är även stabilitetstest viktiga. I
det ideala fallet vill man kunna provköra systemet under lång tid, åtminstone i
storleksordningen flera månader åt gången. Tyvärr finns inte tid för den typen av
längre stabilitetstest under projektets tid, men planen har varit att vid projektets
slut genomföra och redovisa ett så lång test  som möjligt.  Under utvecklingens
gång finns  även alltid  en prototyp av styrsystemet under  körning på minst ett
testsystem, och ersätts successivt med nya versioner allt eftersom de produceras.
På så vis är förhoppningen att eventuella fel kan upptäckas under utvecklingens
gång. 
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4 Konstruktion
I  följande  kapitel  redovisas  själva  implementationen  av  systemet  som  helhet.
Projektet  består  av  två  huvudsakliga  komponenter:  simulatorn  samt  själva
styrsystemet. 

Kapitlet inleds (4.1) med en översiktlig beskrivning över projektets olika delar och
delmål. Därefter följer en mer detaljerad genomgång. Avsnitt 4.2 ger en översikt
av strukturen i en Pvbrowser-applikation, vilken är gemensam för både simulator
och styrsystem. Därefter (4.3) följer en beskrivning av hur datakommunikation
sker mellan styrsystem och kringmiljö, både i verklig drift och simulatorbaserade
testförhållanden.  Avsnitt  4.4  beskriver  hur  simulatorn  är  implementerad.
Förhoppningen är att dessa två avsnitt även skall ge en helhetsbild av driftsmiljön
som  styrsystemet  avser  till  att  styra.  Slutligen  beskrivs  själva  styrsystemets
implementation i 4.5. 

4.1 Översikt

4.1.1 Simulator

Simulatorn skrivs i C++ som en separat Pvbrowser-baserad applikation. För att
simplifiera test och utveckling avgränsas den till test lokalt inom samma system,
där  kommunikation  till/från  styrsystemet  kan  ske  genom  enkla  metoder  för
interprocesskommunikation.  Detta  tillhandahålles  av  Pvbrowsers  medföljande
Rllib-bibliotek och beskrivs i detalj i senare skede. 

Simulatorn inkluderar objektorienterade modeller över följande styrenheter och
statusinformation.  I  samtliga  fall  innehåller  de  verkliga  motsvarigheterna  fler
funktioner och statusregister, men aktuell implementation avgränsas till vad som
faktiskt kommer att användas i systemet. 

• Generisk  CCR-regulator,  med  två  register:  command-register  till  vilket
styrsystemet  skriver  utgående  styrorder.  Information  från  command-
registret skall automatiskt överföras till  status-registret, från vilket aktuell
statusinformation  kan  avläsas.  Båda  registren  innehåller  ljusintensitet  i
numerisk form i de minst signifikanta bitarna samt en bit för riktningsval.
Status-registrets  mer  signifikanta  bitar  används  även  för  att  markera
individuella felflaggor. 

• ADB MCR2-regulator:  med  active step-register  som anger  intaget  läge,
requested  step-register  till  vilket  styrorder  skrivs,  samt  omfattande
felrapportering utspritt på sex individuella statusregister. 
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• DL05-PLC  för  styrning  av  LVP/RGL.  Innehåller  ett  input-register  ett
output-register, utan automatisk överföring av data. 

Exakt  konfiguration  skall  kunna  anges  i  en  konfigurationsfil  och  genereras
dynamiskt vid programstart (istället för att hårdkodas och fordra omkompilering
vid modifikation), eftersom antal och typ av styrenheter samt deras adressering
kan komma att ändras. 

4.1.2 Styrsystem: gränssnitt

Styrsystemet  skrivs  i  C++  för  Pvbrowser-ramverket.  Gränssnittet  definieras  i
huvudsak  med  hjälp  av  utvecklingsmiljön  Pvdevelops  verktyg  för
gränssnittsdesign.  Styrning skall  vara möjlig  både via pekskärm eller  mus och
tangentbord; i en verklig driftsmiljö föredras generellt pekskärm i flygledartornet,
och interaktion med mus på underhållssystemet. 

För  att  undvika  informationsöverflöd  delas  styrsystemet  in  i  tre  logiska
skärmbilder som operatören växlar mellan med hjälp av tryckknappar: 

• Main: presenterar  överst  en  dynamiskt  uppdaterad  bild  som  ger  en
översikt över aktuellt ljustillstånd på banan. Individuella banljussystem kan
styras med hjälp av grupperade tryckknappar. Dessa fungerar även som
indikatorer  över  aktuellt  tillstånd.  Inaktivt  läge  markeras  med  grått
(mörkrött  för  tillståndet  'av').  Aktivt  läge  indikeras  med  lysande  gult.
Feltillstånd indikeras genom att 'av'-knappen blinkar ljusrött. När tillstånd
väljs skall systemet under en kort tidsperiod indikera senast valt tillstånd
för att ge operatören omedelbar återkopplig; därefter övergår systemet till
att  visa faktiskt  inläst  tillstånd igen.  Huvudskärmbilden innehåller  även
möjlighet  att  växla  användarroll  (aktiv  styrning  /  observatör),  samt  en
indikator  för  allvarliga  systemfel.  Med  allvarliga  systemfel  avses
larmhändelser (högsta prioritet). 

• Log:  visar  en  kontinuerlig  utskrift  över  alla  händelser  som  inträffat  i
systemet.  Med  händelser  avses  (i  fallande  prioritetsordning)  systemfel,
varningar,  operatörskommandon,  styrorder  samt  inläsning  av
tillståndsinformation. Dessa går att filtrera beroende på prioritetsordning. 

• Alarm:  visar en lista över de larmtillstånd som för tillfället  är  aktiva i
systemet. Med larmtillstånd avses systemfel samt varningar. Listan går att
filtrera beroende på prioritet. 

Inträffade  feltillstånd  indikeras  till  operatören  på  två  ställen  i  programmet.
Kontinuerlig utskrift av systemfel och varningar sker alltid vid Alarm-skärmbilden.
På  huvudskärmbilden  indikeras  alltid  okvitterade  systemfel  (högsta  prioritet)
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genom att tryckknappen för larmkvittens blinkar; efter kvittens lyser den med fast
färg tills nytt fel inträffar. Systemfel inom aktuellt ljussystem indikeras genom att
dess 'av'-knapp blinkar ljust rött. 

4.1.3 Styrsystem: datamodell, kommunikation och felhantering

Styrsystemet  innehåller  en  högnivårepresentation  av  de  relevanta  ljussystemen:
bankantsljus,  inflygningsljus,  PAPI,  TAXI,  RGL  och  LVP.  Vidare  skall  även
möjlighet till globalt riktningsval inkluderas, som påverkar både inflygningsljus
och PAPI. 

Varje tilltänkt ljussystem består av en eller fler regulatorer eller andra styrenheter.
Styrsystemet modellerar även dessa – typerna och beteendet är desamma som för
simulatorn,  men  implementationen  anpassad  för  styrsystemets  roll  i  miljön.
Kommunikation  med  omvärlden  sker  via  interprocesskommunikation  som
tillhandahålles  av  Pvbrowsers  Rllib-bibliotek[13].  Utgående  styrorder  skickas
genom att meddelande placeras i en  FIFO-meddelandekö som operativsystemet
tillhandahåller. När styrorder skickas sker detta alltid registervis; i fallet med en
generisk  CCR  innehåller  ett  register  både  information  om  ljusstyrka  samt
riktningsval, vilket medför att systemet måste ta hänsyn till och bevara aktuellt
riktningsval när ljusstyrka väljs, och tvärtom. Inkommande statusinformation läses
av från delat minne.

Systemet måste även innehålla möjlighet för övervakning och rapportering av fel
och andra händelser. Inträffade händelser samlas vid en systemglobal accesspunkt
för lättare hantering och presentation. 

4.1.4 Redundans

Systemet  konstrueras  med  redundans  i  åtanke.  Flera  'noder'  måste  kunna
driftsättas  parallellt,  både  i  form av  flera  separata  system samt  flera  klienter
anslutna till samma system. I det senare fallet krävs att styrsystemet är byggt med
flertrådning  i  åtanke,  då  flera  klienter  måste  kunna  operera  på  samma
datastrukturer utan oönskad påverkan på varandra. I det förstnämnda fallet krävs
att  systemen kan kommunicera  med regulatorerna  utan  oavsiktlig  påverkan på
varandra. 

Noder kan anta en av två roller: antingen aktiv styrning, eller passiv observatör.
Önskemål  på  en master/slave-arkitektur  har  framkommit,  i  vilken  restriktioner
skall finnas så bara en klient har styrrättigheter vid en given tidpunkt. Men det
huvudsakliga  syftet  är  att  flera  system  skall  vara  i  drift  parallellt  så  att  ett
reservsystem alltid finns att tillgå i händelse av fel. I en verklig driftsmiljö finns
även önskemål om att ha ett underhållssystem på annan fysisk plats vars syfte bara
är att observera och loggföra inträffade händelser i systemet. 
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4.1.5 Tillgänglighet

Ett av de viktigaste men också mest svårkvantifierade målen med systemet är hög
tillgänglighet och tillförlitlighet, då ett verkligt system förväntas vara i drift dygnet
runt långa perioder utan avbrott. Systemet måste därmed utvecklas med detta i
speciell åtanke. 

4.2 Gemensam applikationsstruktur

Pvbrowser är baserat kring en klient-server-miljö. När en applikation utvecklas för
ramverket blir resultatet en så kallad Pvserver, som kan kompileras till och köras
som en vanlig fristående applikation. Till denna kan man sedan ansluta en eller
flera klienter med den medföljande Pvbrowser-klienten. Relationen mellan klient
och  server  kan  närmast  liknas  vid  relationen  mellan  en  webbserver  och  en
webbläsare[6].  För detta  projekts  syften  sker  anslutningar  primärt  lokalt  inom
samma system, men det finns också möjlighet till fjärranslutning via lokalt nätverk
eller  Internet.  Klienten  ansvarar  för  att  presentera  gränssnittet  som  servern
definierat  för  användaren,  samt  att  vidarebefordra  interaktionshändelser  såsom
knapptryckningar. I övrigt beskrivs inte klientapplikationen närmare här. 

Ett  nytt  projekt  i  Pvdevelop innehåller  viss  fördefinierad kod för  hantering av
bland annat applikationens livscykel, lyssnartrådar samt default-händelsehanterare.
Pvservers är i huvudsak händelsestyrda applikationer och struktureras runt logiska
skärmbilder kallade masker. Dessa består i huvudsak av ett gränssnitt,  en serie
händelsehanterare, samt en tillhörande datastruktur (en C-struct kallad DATA) där
egendefinierad  data  kan  placeras.  Dessa  komponenter  kan  byggas  ut  och
modifieras efter behov. Varje mask resulterar i en egen kompileringsenhet eller
objektfil som länkas ihop senare. 

Pvservers är flertrådade applikationer. När en server startas består den i huvudsak
av en lyssnartråd som sedan skapar en ny 'klienttråd' för varje klient som ansluter
sig. 

Servern  och  styrsystemet  är  separata  och  fristående  Pvservers,  men  har  vissa
strukturella gemensamma nämnare. Som framgår av figur  4 kan applikationerna
delas in i flera logiska lager: ett gränssnittslager, en datamodell samt metoder för
interprocesskommunikation (IPC) gentemot omvärlden. IPC kapslas i stort in av
biblioteksfunktioner i Rllib-biblioteket. 
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Kärnan i varje applikation är en objektorienterad datamodell med representationer
av de regulator- och ljussystem som modelleras (beskrivs i detalj senare). Dessa är
deklarerade som globala objekt och instansieras när servern startas. Uppdateringar
av dessa sker cykliskt från en dedikerad tråd som startas vid uppstart: i denna tråd
kallas  samtliga  objekts  uppdateringsfunktioner  med  jämna  mellanrum.
Uppdateringscykler består i huvudsak av inläsning av nya aktuella mätdata eller
meddelanden och uppdatering av aktuell tillståndsinformation och/eller felflaggor. 

Gränssnittskomponenter instansieras istället per klient och per skärmbild, och står
i förbindelse med de globala komponenterna i datalagret. De faktiska instanserna
placeras i DATA-structen och instansieras när aktuell skärmbild öppnas. Eftersom
de är lokala per klienttråd behöver de, till skillnad från de globala dataobjekten,
inte  nödvändigtvis  vara  trådsäkra.  Gränssnittskomponenterna  bygger  också  på
cykliska  uppdateringar.  Eftersom  klienttrådarna  av  nödvändighet  är
händelsedrivna  genererar  ramverket  periodiska  timeout-händelser,  som  här
används för att utlösa de cykliska uppdateringsfunktionerna. Dessa består av att
hämta  aktuellt  tillstånd  från  datalagret  samt  eventuella  uppdateringar  av
komponenters utseende.

4.3 Kommunikation

I  den  tilltänkta  driftsmiljön  sker  kommunikationen  mellan  styrsystemet  och
regulatorerna (och andra styrenheter) via serieport enligt Modbus-protokollet[14].
I  en  Pvbrowser-applikation  kan  kommunikationshanteringen  kapslas  in  av  en
separat  bakgrundsprocess,  modbusdaemon,  som genereras  av  utvecklingsmiljön
Pvdevelop utifrån konfigurationsfil. Denna hanterar dubbelriktad kommunikation
till  och  från  styrsystemet  genom  att  sända  och  ta  emot  data  via
serieportsanslutningen. Detaljer om modbusdaemons inre funktionalitet tas ej upp
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närmare i rapporten, men det är i sammanhanget värt att nämna att plattformen
gör källkoden tillgänglig för modifikation och vidareutveckling. 

Delproblemet  som  kvarstår  att  lösa  är  interprocesskommunikationen  mellan
styrsystemet och bakgrundsprocessen, vilket hanteras förhållandevis enkelt genom
biblioteksfunktioner  som  ramverkets  Rllib-bibliotek  tillhandahåller.  Dessa
fungerar  som  plattformsoberoende  inkapslingar  av  systemanrop,  och  en
applikation programmerad gentemot Rllib-biblioteket som gränssnitt skall kunna
kompileras och köras likvärdigt oavsett underliggande operativsystem. 

Här används två kommunikationsvägar. Utgående data placeras som meddelanden
i en rlMailbox FIFO-meddelandekö, och plockas cykliskt bort och vidarebefordras
på  kommunikationsbussen  av  bakgrundsprocessen.  Inkommande  data
vidarebefordras  till  styrsystemet  genom  att  modbusdaemon skriver  till  en
rlSharedMemory delad  minnesarea.  Konfigurationsfilen  modbusdaemon.h
definierar  gemensam  adresseringsinformation:  varje  representerad  regulator
tilldelas en global offset i minnesutrymmet, med en ytterligare offset från denna
för varje statusregister som skall skrivas till. 

Figur 5 illustrerar på konceptuell nivå hur de olika beståndsdelarna samverkar i en
verklig driftsmiljö. Samma modell kan även användas för testning då ett system
med  en  simulator  och  serieportsanslutning  tar  platsen  av  de  fysiska
regulatorsystemen.

Modellen  för  interprocesskommunikation  tillåter  dock  även  enkel  testning  av
styrsystemet inom samma system, genom att ersätta bakgrundsprocessens lokiska
plats med en simulator.  Denna testmiljö illustreras i figur  6. Istället för att data
vidarebefordras  via  serieport  kan  det  då  läsas  av  och  tas  om hand  direkt  av
simulatorn, som sedan kan skriva svar direkt i det delade minnesutrymmet. 
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Figur 6: Kommunikation i systemlokal testmiljö
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Kommunikationmetoderna  som  rlLib-biblioteket  definierar  tillåter  parallell
användning  av  flera  klienter,  så  det  finns  här  även  möjlighet  att  köra  flera
instanser av styrsystemet på samma system – så länge samtliga kommunicerar
med bara en och samma lokal simulator eller modbusdaemon[19][20].

4.4 Simulator

Simulatorn är en Pvbrowser-applikation designad för lokal testning enligt metoden
som beskrivits ovan och illustrerats i figur 6, ej för fjärranslutning via serieport. 

Som  framgår  av  figur  7 bygger  applikationen  i  grova  drag  på  en
tvålagersarkitektur:  dels  datamodellen  med  representationer  av  regulatorsystem
och tillhörande biblioteksanrop för IPC, och dels ett gränssnittslager. Det egentliga
innehållet  i  simulatorn  definieras  primärt  av  konfigurationsfilen  config.ini som
läses  in  och  behandlas  vid  programstart.  I  filen  definieras  konfigurationen  av
regulator-  och  styrenheter  där  typen  anges  i  strängformat  enligt  fördefinierad
konstant, följt  av adresseringsinformation (unik identifierare samt offset i delat
minne), samt koordinater för placering på gränssnittet. Utifrån detta genereras en
programmatisk representation av fabriksklassen[15] RegulatorFactory. 
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Figur 7: Simulator, applikationsstruktur
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4.4.1 Datamodell

Kärnan i datamodellen är RegulatorSimulator-klassen. Klassen representerar, trots
namnet,  inte  bara  regulatorer  utan  även  andra  typer  av  styrenheter  (såsom
fristående  PLC:s)  som  styrsystemet  kan  tänkas  kommunicera  med.  Själv
innehåller klassen inte mycket mer än adressinformation utan fungerar mer som
knutpunkt eller behållare för övriga delar och objekt. För närvarande finns två
konkreta  subklassimplementationer:  CCR_Generic_Simulator och
DL05_PLC_Simulator, där typspecifika detaljer om antal och typ av register och
deras namn definieras. Arvshierarkin illustreras nedan i figur 8.

Varje konkret instans av en RegulatorSimulator innehåller en eller flera Registers
som kapslar  in  och hanterar  all  tillståndsinformation knutet  till  ett  individuellt
register i enheten. Tillstånd representeras som en vektor av boolska värden där ett
sant värde markerar en satt bit. Denna definieras i basklasen Register, tillsammans
med metoder för att hämta och sätta individuella bitar samt hela registrets innehåll
i  form  av  ett  sammantaget  bitmönster.  Individuella  subklasser  för  olika
registertyper definierar storleken på vektorn samt namn på individuella bitar för
presentation, som framgår av figur 8.

Kommunikation kapslas in i klasserna Transmitter och Receiver. Denna aspekt har
brutits  ut  till  separata  klasser  för  att  möjliggöra  lättare  utbyggnad  vid  senare
tillfälle  om  det  skulle  bli  aktuellt  med  alternativa  kommunikationssätt.
Basklasserna  definierar  gemensamma  gränssnitt,  men  konkret  implementation
gentemot specifikt protokoll lämnas till basklassen[16]. Än så länge finns endast
en implementation vardera, där 'sändning' sker genom skrivning till delat minne
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Figur 8: Simulator, datamodell: klasshierarkier
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och 'mottagning' genom pollning av mailbox, dvs de  rlLib-bibliotekstjänster för
interprocesskommunikation som har beskrivits. 

Sändning  sker  genom  att  varje  RegulatorSimulator,  vid  konstruktion,  får  en
direktpekare till systemets  Transmitter-instans. Mottagning sker i omvänd form:
den  globala  Receiver-instansen  har  istället  en  lokal  lista  med  direktpekare  till
samtliga  RegulatorSimulator-instanser.  Vid  varje  uppdateringscykel  hämtas
eventuellt ett meddelande från kön, och Regulator-listan söks igenom för att hitta
rätt addressent. 

4.4.2 Gränssnittskomponenter

Gränssnittets  faktiska  utseende  visas  i  figur  9,  och  bygger  på
standardkomponenter  som  länkats  samman  programmatiskt.  Figuren  visar
gränssnittet för 8 separata regulatorsimulatorer (inklusive en fristående PLC), med
möjlighet att visa och ändra individuella bitar i samtligas register.

Implementationen är i första hand centrerad runt WidgetGroup-klassen, som är en
vidareutveckling  av  LinkedController-klassen  som  utvecklades  i  den  tidigare
prototypen.  Grundkonceptet  bygger  på  att  varje  gränssnittskomponent  (kallade
widgets) i Pvbrowser tilldelas ett unikt id-nummer. Varje WidgetGroup innehåller
en vektor  med id-numren på de komponenter  som skall  grupperas.  Händelser,
såsom  knapptryckningar,  genereras  av  Pvbrowser-klienten  och  skickas  till
Pvserverns  händelsehanterare  med  id-numret  på  den  utlösande  komponenten:
dessa  kan  då  vidarebefordras  inifrån  händelsehanteraren  till  samtliga
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Figur 9: Pvbrowser-baserad simulator, gränssnitt
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WidgetGroups  och,  när  överensstämmande  id-nummer  påträffats,  anropas  en
speciell händelsehanterare definierad av varje WidgetGroup-subklass. 

WidgetGroups  kan  även  användas  för  att  dynamiskt  uppdatera  utseendet  på
grupperade  komponenter.  En  Pvserver  genererar  periodiskt  timeout-händelser,
vars händelsehanterare anropar en  update()-funktion på samtliga  WidgetGroups.
Denna  kan  med  lätthet  överlagras  för  att  uppdatera  komponenter,  exempelvis
genom att tilldela nya formatmallar. 

I simulatorn finns två konkreta  WidgetGroup-implementationer: RegSimUI  samt
RegisterUI.  En  RegSimUI står  i  förbindelse  med  en  RegulatorSimulator,  men
fungerar  mest  som  behållare  för  en  eller  flera  (beroende  på  regulatortyp)
RegisterUI:s.  Ett  RegisterUI står  i  förbindelse  med  ett  Register.
Implementationerna är förhållandevis enkla. Varje bit i ett register representeras
av en checkbox. Knapptryckningar på en checkbox resulterar i att den Register-bit
som  överensstämmer  växlar  tillstånd.  Cykliska  uppdateringar  resulterar  i  att
checkboxarnas  tillstånd  uppdateras  för  att  överensstämma  med  senast  avlästa
tillstånd i Register-instansen. 

Vad som i övrigt utmärker simulatorn är att RegSimUI och RegisterUI är de enda
WidgetGroups i projektet som implementerar define()-funktionen. Detta eftersom
simulatorn  måste  kunna  definiera  sitt  innehåll  och  utseende  dynamiskt  vid
programstart.  Parametrar  om  var  gränssnittet  skall  placeras  läses  in  från
konfigurationsfil  när  servern  startas,  och  define() anropas  efter  att  samtliga
WidgetGroups-instanser  skapats.  Funktionen  genererar,  via  anrop  till
biblioteksfunktioner  i  Pvslib,  nya  komponenter  utifrån  vilken  typ  av
RegulatorSimulator eller  Register som  representeras.  Varje  bit  i  ett  Register
representeras av en checkbox med en textetikett  ovan som indikerar vad biten
används till. Här definieras också övriga textetiketter med namn på register- och
regulatortyper. 

4.5 Styrsystem

Styrsystemet delas in i tre skärmbilder. I en Pvbrowser-applikation kallas varje
sådan  logisk  skärmbild  för  en  'mask',  och  består  av  en  egen  definitionsfil
(inklusive händelsehanterare) som kompileras till en separat objektfil. 
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Själva  styrningen  av  ljussystemen  sker  från  huvudbilden  (se  figur  10),  där
grupperade tryckknappar utgör både styrmedel och indikatorer för de ljussystem
som modelleras. De tre huvudsakliga ljussystemen (bankant, inflygningsljus samt
PAPI)  har  flera  diskreta  lägen,  medan  övriga  (inklusive  riktningsval)  är
reducerade till två logiska tillstånd. Överst på skärmbilden finns en rudimentär
bild som ger en översikt av ljustillståndet. Till höger finns en tryckknapp som
indikerar med blinkande rött om systemfel inträffat (högsta allvarlighetsgraden);
en  knapptryckning  kvitterar  aktuella  fel,  vilket  istället  indikeras  med  stadigt
lysande rött. 
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Figur 10: Styrsystem, main
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Loggfönstret (se figur  11) ger en kontinuerlig lista över de senaste händelserna
som inträffat i systemet, med möjlighet till filtrering av prioritet. Systemfel och
varningar (de två allvarligaste prioritetsgraderna) markeras med rött,  kvitterade
systemfel och varningar med blått, övrigt med svart. Händelser skrivs ut märkta
med tiden då händelsen utlöstes, aktuellt mätvärde och larmtillstånd vid tillfället. 
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Figur 11: Styrsystem, log

Figur 12: Styrsystem, alarm
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Larmskärmbilden (se figur  12) är utformat på snarlikt sätt,  med skillnaden att
bara aktuella  systemfel  och varningar  visas.  Här  finns även en tryckknapp för
larmkvittens, som kvitterar samtliga händelser som är synliga vid tillfället. 

Styrsystemet är baserat på en flernivåsarkitektur,  som illustreras i figur  13. På
lägsta  abstraktionsnivå  finns  representationer  av  de  regulatorer  och  andra
styrenheter  som  systemet  står  i  förbindelse  med.  I  ett  mellanlager  finns
representationer av olika ljussystem (inklusive riktningssystem samt larmsystem):
dessa kan ses i första hand som summan av de regulatorer som ingår i systemet,
men innehåller även viss övrig funktionalitet  och felövervakning. Sist  finns ett
fristående  gränssnittslager,  som  står  i  kommunikation  med  systemen  i
mellanlagret. 

Gränssnittskomponenter  definieras  som  separata  instanser  för  varje  ansluten
Pvbrowser-klient. De två underliggande lagren bygger på objekt som är globala i
hela  Pvserver-instansen  och  således  gemensamma  för  alla  klienter.  Dessa
uppdateras cykliskt från en separat tråd. 

Nedan följer en genomgång av de viktigaste programkomponenterna, från högsta
till lägsta nivå. 
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Figur 13: Styrsystem, arkitektur



Styrning och övervakning med Pvbrowser
Daniel Kardell 2014-08-20

4.5.1 Gränssnitt: knapprader

Samtliga gränssnittskomponenter är deriverade från WidgetGroup-basklassen som
tidigare beskrivits. Varje  WidgetGroup-derivat står i förbindelse med ett 'system'
på lägre abstraktionsnivå, i de flesta fall ett ljussystem (som beskrivs senare). Från
detta system hämtas aktuell statusinformation vid varje uppdatering, och begäran
om att inta tillstånd vidarebefordras när knapptryckningar inträffar.

Den  huvudsakliga  implementationen  för  grupperade  knapprader  är
LightsystemButtonUI-klassen.  En skillnad  från  de  WidgetGroups  som beskrivits
tidigare är att  define()-funktionen ej är implementerad. Istället placeras önskade
komponenter  ut  i  utvecklingsmiljön  Pvdevelop  och  länkas  samman
programmatiskt  genom  att  lägga  till  komponenternas  id-nummer  i
gränssnittskomponentens interna vektor. 

För  samtliga  knappradskomponenter  överensstämmer  varje  indexposition  i
vektorn med ett  logiskt tillstånd,  där exempelvis första  index (0) representerar
avslaget  tillstånd.  Ordningen  i  vilken  komponenterna  läggs  till  är  alltså  högst
relevant. När en knapptryckningshändelse utlöses översätts detta till ett numeriskt
värde som överensstämmer med indexpositionen för id-numret på komponenten
som utlöst händelsen. Tabell  1 ger en översikt över hur tillstånd representeras i
systemet. 

Komponenterna uppdateras cykliskt genom att hämta tillståndsinformation från
ljussystemet de representerar. Tillstånd hämtas i form av bitmönster där satt bit
indikerar  aktivt/intaget  tillstånd,  och  bitens  position  överensstämmer  med
indexpositionen för komponenten som skall tändas för att indikera detta. På så vis
kan  systemen  även  signalera  samlade  tillstånd,  vilket  resulterar  i  att  flera
komponenter tänds (detta är i regel ett feltillstånd). 

RUNW,
APPR,
PAPI

Riktnings-
val

Taxi,  RGL,
LVP

Komponent-
index

Tillstånd
(skickas)

Tillstånd
(mottages)

0% / AV 0 AV 0 0 0000 0001

1% 19 PÅ 1 1 0000 0010

3% 2 2 0000 0100

10% 3 3 0000 1000

30% 4 4 0001 0000

100% 5 5 0010 0000

Tabell  1:  Omvandling  mellan  index,  numeriska  värden  samt  bitmönster  gällande
ljussystemens tillstånd.
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Uppdateringsfunktionen  är  implementerat  enligt  template  method-
designmönstret[17].  LightSystemButtonUI definierar  en  uppdateringcykel
bestående  i  flera  steg:  uppdatering  av  tidsmätare,  inläsning  av  tillstånd,
uppdatering  av  utseende  samt  felsignalering.  Deriverade  subklasser  kan
omimplementera  samtliga  eller  bara  vissa  av  delmomenten  efter  behov.  Själva
uppdateringen  av  komponenters  utseende  samt  felsignalering  sker  genom
tilldelning av Qt-formatmallar till berörda komponenter. Aktivt tillstånd indikeras
med gult  (rött  vid 'AV'-tillståndet).  Fel indikeras genom att  komponenten som
indikerar 'AV'-tillstånd blinkar rött. 

Det har framförts önskemål på att en knappsats skall indikera valt tillstånd för att
ge  operatören  omedelbar  feedback  vid  knapptryckning.  Detta  är  här
implementerat i gränssnittskoden (i tidigare prototyp fanns liknande funktion på
ljussystemnivå). När en knapptryckning inträffar växlar komponenten omedelbart
till att indikera det nya valet, under en fördefinierad tidsrymd: när tiden gått ut
övergår komponenten till att istället visa faktiskt inläst tillstånd. 

Ett  utdrag  ur  källkoden  för  LightSystemButtonUI med  tillhörande  basklassen
WidgetGroup finns att tillgå i bilaga 1. 

Det  finns  två  subklasser  (ej  redovisade  i  bilaga)  deriverade  från
LightsystemButtonUI:  DirectionSystemButtonUI samt  LVPSystemButtonUI.
Skillnaden  ligger  primärt  i  vilka  formatmallar  som  tilldelas  vid  uppdatering,
eftersom  LVP-systemets  'PÅ'-knapp  skall  indikeras  med  grönt  enligt
kravspecifikationen. Riktningsvalet utmärker sig också i och med att den har två
logiska tillstånd men ingen egentlig 'av'-knapp. 

4.5.2 Gränssnitt: översiktsbild

Översiktsbilden (utritad överst  i  figur  10) är utritad genom att  placera vanliga
geometriska  former  på  gränssnittet  i  utvecklingsmiljöns  designer.  Den  består
således av vanliga Pvbrowser-widgets och hanteras på i stort likvärdigt sätt som
knappraderna  som  redan  beskrivits.  Speciella  WidgetGroup-klasser  finns
definierade  enligt  namnkonventionen  RunwayOverviewUI,  TaxiOverviewUI,  osv,
som placeras i ett inneslutande LightSystemOverviewUI. Skillnaden är att dessa ej
behöver  hantera  inkommande  händelser  eftersom  bilden  bara  syftar  till
presentation. Utseende omdefinieras i vanlig ordning genom Qt-formatmallar. 

PapiOverviewUI och ApproachUI utmärker sig i och med att de står i förbindelse
både med sina respektive ljussystem och det globala riktningssystemet, eftersom
båda ljussystemen påverkas av riktningsvalet. 
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Det kan nämnas i sammanhanget att Pvbrowser-miljön även har stöd för bitmap-
och SVG-grafik inklusive animationer[18] och således har möjlighet att designa
mer visuellt tilltalande gränssnitt. Lösningen med geometriska primitiver har valts
främst med hänsyn till implementationstid. 

4.5.3 Gränssnitt: larmsystem

Presentationslagret  för  larmsystemet,  AlarmSystemUI,  deriveras  direkt  ifrån
WidgetGroup men använder ej samma id-vektor som övriga komponenter. Istället
lagras, efter behov, explicit index till utvalda komponenter som används för att:
kvittera larm, skriva ut kontinuerlig händelselista, skriva ut aktiva larmtillstånd,
samt välja prioritet. Det finns ett  AlarmSystemUI på varje skärmbild, men varje
instans använder endast de aspekter som behövs (huvudskärmen har exempelvis
bara en kvittensknapp, inget prioritetsval eller textruta för utskrift). 

Komponenten  står  i  förbindelse  med  det  globala  larmsystemet  som  beskrivs
nedan. Från detta hämtas all statusinformation som behövs. Prioritetsfiltret ställs
in per instans, det vill säga per klient per skärmbild. 

4.5.4 Ljussystem

Styrsystemet  modellerar  ett  antal  olika  typer  av  ljussystem.  Olika  klasser
representerar olika typer av system, vilket illustreras av arvshierarkin i figur  14.
Ljussystem,  representerade  av  LightSystem-klassen  och  dess  derivat,  kan  ses
huvudsakligen som summan av de regulator- och styrenheter som ingår i systemet.
Varje banljussystem representeras av ett eget  LightSystem-objekt grupperat efter
logisk  funktion  –  riktningsval  är  till  exempel  inte  ett  banljussystem  i  strikt
bemärkelse, men representeras av ett eget  DirectionSystem-objekt som kapslar in
all tillståndshantering- och rapportering som har att göra med riktningsval. Tabell
2 ger  en översikt  över vilka konkreta instanser  som används i  systemet,  deras
objekttyp samt styrenheter. 
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Varje  ljussystemobjekt  innehåller  direktpekare  till  en  eller  flera  regulatorer,
representerade  av  LightControlRegulator-gränssnittet.  En  särskild  klasshierarki
gäller  PLC_System-klassen  och  dess  specialisteringar  LVP_System samt
RGL_System: skillnaden är att PLC_System istället har en direktpekare till en egen
PLC-instans, med ett annat programmatiskt gränssnitt som tillhandahåller andra
tjänster. 

System Objekttyp Associerade
styrenheter

Runway LightSystem CCR: RUNW_A
CCR: RUNW_B

Approach LightSystem CCR: APPR_A
CCR: APPR_B

PAPI LightSystem CCR: PAPI_A
CCR: PAPI_B

Direction DirectionSyste
m

CCR: APPR_A
CCR: APPR_B
CCR: PAPI_A
CCR: PAPI_B

Använder  endast
riktningsbit.

Taxi LightSystem CCR: TAXI_A

LVP LVP_System DL05: PLC_A

RGL RGL_System DL05: PLC_A Ingen felkontroll

Tabell 2: Översikt över konkreta system samt anslutna styrenheter.

För generiska  LightSystem-objekt  hämtas  tillstånd som ljusstyrka i  form av ett
numeriskt värde från varje associerad regulatorenhet. Detta omvandlas sedan till
ett bitmönster där satt bit indikerar valt ljusstyrka (se tabell 1). Innehåller systemet
mer  än  en  styrenhet  summeras  tillstånden  genom  bitwise-OR,  och  det
sammantagna  tillståndet  kan  sedan  returneras  till  de  associerade
gränssnittskomponenterna för presentation.  Se bilaga 2 för närmare listning av
LightSystems källkod. 

Ljussystem ansvarar även för felrapportering, både i form av att vidarebefordra
eventuella  felflaggor  från  regulatorenheterna,  men  innehåller  även  egen
felövervakning. Om ett tillstånd läses in där mer än en bit är satt har systemet ett
blandad tillstånd, dvs. två eller fler styrenheter har intagit olika ljusstyrkor, vilket
räknas som ett feltillstånd och signaleras som sådant. Kontroll för lampfel ingår
även  på  två  nivåer:  individuella  regulatorer  har  egna  felflaggor  för  inträffade
lampfel  i  olika allvarlighetsgrad,  och returnerar även antalet  trasiga lampor till
själva  ljussystemet.  Detta  antal  kan  sedan  summeras  och  kontrolleras  för  på
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systemnivå; mindre allvarliga lampfel per regulator kan då summeras, upptäckas
och räknas som ett allvarligt fel på systemnivå. 

DirectionSystem är en specialisering för globalt riktningsval, vilket påverkar både
inflygningsljus och PAPI. Därav ingår samtliga regulatorer från dessa ljussystem i
riktningssystemet. Det tilltänkta kringmiljön har två riktningar (märkta 01 och 19
på  gränssnittet,  representerade  som  0x01  och  0x02  internt).  Aktuell  riktning
avgörs  genom  majoritetsomröstning:  den  riktning  som  har  flest  regulatorer
inställda mot sig rapporteras som aktuell riktning. Om båda riktningarna har lika
många  röster  rapporteras  ingen  riktning  (tillståndet  0x00),  vilket  ses  som ett
feltillstånd. 

TaxiSystem är  en enkel specialisering för taxiljus.  Systemet innehåller en enkel
översättning av tillståndsrepresentationer, då systemet bara har två logiska tillstånd
synliga utifrån: 'av' och 'på'. Påslaget tillstånd är dock definierat som ljusintensitet
3 (numeriskt), vilket är ljusintensiteten som regulator skall ställas in på. Om någon
annan ljusintensitet läses in signaleras tillståndet 'av' till användaren. 

LVP_System och  RLG_System utmärker sig i och med att de står i förbindelse
med  en  ensam  PLC-styrenhet  istället  för  en  egentlig  regulator.  Denna
tillhandahåller andra typer av tjänster. Implementationerna för LVP och RGL ser
närmast identiska ut: skillnaden är att de hanterar olika bitar i PLC:ns register,
samt att RGL-systemet ej innehåller möjlighet för felkontroll och alltid signalerar
aktuellt läge (av/på). 

4.5.5 Regulatorer och styrenheter

Kärnan i styrsystemet utgörs av en objektorienterad datamodell över regulatorer
och övriga styrenheter och deras individuella tillstånd. Vad samtliga enheter har
gemensamt är att de förväntas skicka styrorder till samt läsa aktuellt tillstånd från
sina  fysiska  motsvarigheter  via  Modbus-protokollet.  Därav  har  data  om
addresseringsinformation  placerats  överst  i  klasshierarkin,  tillsammans  med  en
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direktpekare till en global instans av  en  rlModbusClient[13] som ger tillgång till
mailbox-meddelandekö  samt  delat  minne  för  kommunikation.  Samtliga
objektinstanser deklareras i globalt spann med all adresseringsinformation (unik
identifierare samt primär offset i delat minne) som konstruktorparametrar. 

Basklassen RegulatorBase definierar också en cyklisk uppdateringsfunktion enligt
template  method  pattern-principen[17] med  följande  steg:  inläsning  av  alla
aktuella  registers  tillstånd,  kontroll  för  feltillstånd,  samt  uppdatering  av
larmkomponenter  (beskrivs i  separat avsnitt).  Deriverade klasser får  göra egna
överlagringar av alla eller vissa av uppdateringsfunktionerna. 

I  övrigt  delas  styrenheterna  grovt  in  i  två  separata  klasshierarkier  med  olika
programmatiska  gränssnitt  som  definierar  vilka  tjänster  som  förväntas
tillhandahållas:  LightControlRegulator och  PLC. Detta illustreras tydligast i figur
15. Den förstnämnda utgör en regulatorenhet som bl.a. förväntas kunna sätta och
tilldela  ljusintensitet  samt  riktning  till  ett  ljussystem,  returnera  sammantaget
tillstånd  i  form  av  bitmönster  (inklusive  felflaggor),  samt  returnera  antalet
upptäckta  trasiga  lampor.  I  kringmiljön  används  en  PLC för  att  styra  RGL-
systemet samt LVP-generatorn, och tillhandahåller enkla funktioner för att sätta
eller  hämta  aktivitetsstatus  hos  dessa.  Deriverade  subklasser  utgör  konkreta
implementationer av  LightControlRegulator- och  PLC-gränssnitten, designade för
specifika modeller. 

En  konkret  regulatortyp  finns  implementerad:  den  generiska  CCR-regulatorn.
Själva implementationen av denna, samt utdrag ur dess basklasser,  redovisas  i
bilaga 3. Den har, för våra syften, två register:  command  (läs/skriv) samt  status
(läs). Styrorder skickas, efter knapptryckning från operatör, genom att skriva till
command-registret,  där de minst signifikanta bitarna anger ljusstyrka numeriskt,
samt en separat bit för riktningsval. 

Vid  varje  uppdateringscykel  läses  aktuellt  tillstånd  in  från  båda  registren.  I
huvudsak representerar innehållet i  status-registret intaget tillstånd (ljusintensitet,
riktningsval  samt  felflaggor).  Ljusintensiteten  i  status-registret  jämförs  med
ljusintensiteten  som läses  in  från  command-registret:  om en skillnad  föreligger
under längre tid rapporteras detta som ett feltillstånd, då regulatorn inte lyckats
inta kommenderat tillstånd. I den tidigare prototypen gjordes endast inläsning av
status-registret  och  felkontroll  gjordes  mot  senast  utgående  styrorder  i
styrsystemets  lokala  objektinstans.  Problem  uppstår  då  om  styrorder  parallellt
skickas från andra anslutna styrsystemsnoder, då dessa ej reflekteras i den lokala
instansen  och  då  skulle  rapporteras  som  fel.  Därav  konstruktionen  med  att
jämföra  angivet  värde  från  båda  registren.  Motsvarande  kontroll  görs  av
riktningsval. 
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Ett andra potentiellt problem är att bevara exempelvis satt ljusintensitet när man
sätter riktningsval, eftersom hela registrets innehåll måste skrivas över även om
man bara vill förändra en bit. Det innebär att man riskerar att skriva över tidigare
utgående styrorder om att byta både ljusintensitet och riktning, om dessa skickas
parallellt  eller  i  rask följd.  Problemet har ingen omedelbar lösning utan att  ge
noderna möjlighet att kommunicera sinsemellan, men utgör sannolikt inget stort
problem i praktiken. 

Den enda PLC som modelleras är av typen DL05, som för projektens syften har
två  register  som  representerar  olika  diskreta  in-  och  utgångar.  Vi  är  endast
intresserade av två funktioner: en bit i  ut-registret används för att aktivera eller
inaktivera RGL-ljuset. Eftersom endast en bit finns att tillgå finns inget att jämföra
mot, och ingen möjlighet att rapportera eventuella feltillstånd: senaste inläsningen
representerar  alltså  alltid  RGL-ljusests  aktuella  tillstånd.  För  LVP-generatorn
används en bit i ut-registret för att markera huruvida den skall startas eller ej, och
en separat bit i in-registret för att markera om generatorn är i drift. På så vis har
PLC:n  tillståndsfunktioner  som  representerar  både  om  LVP-generatorn  'skall
startas' samt om den faktiskt är i drift, och en rudimentär felkontroll kan göras.
Om LVP:n startats men inte rapporteras som i drift efter  en viss tidsgräns kan
man sluta sig till att fel inträffat. Denna felkontroll görs på högre abstraktionsnivå,
i LVP_System. 

4.5.6 Larmövervakning

Funktionalitet  relaterat  till  larmövervakning  kapslas  in  i  Alarm-klassen.
Implementationen  skiljer  sig  inte  nämnvärt  från  föregående  prototyp,  men
summeras här. Principen är att varje Alarm-instans utgör en entitet vars syfte är
att  jämföra  ett  mätvärde  mot  en  fördefinierad  larmgräns  och,  i  händelse  av
gränsöverträdelser, utlösa en larmhändelse som kan loggföras och rapporteras till
operatören.  Jämförelsen utförs genom att  aktuellt  mätvärde skickas till  Alarm-
instansens  update-funktion.  Alarm-objekt  finnes  primärt  i  Regulator-objekten,
men i vissa fall även i LightSystem-instanser och gränssnittskomponenter (dessa
har ej ritats ut i strukturdiagrammet i figur 11 av tydlighetsskäl).  Inneslutande
klass ansvarar för att korrekt instansiera, uppdatera och slutligen destruera Alarm-
instanser. 

Implementationen  grundar  sig  i  en  AlarmBase-basklass,  med  en  typspecifik
Alarm-subklass  där  aktuell  datatyp  anges  som C++-templateparameter.  Objekt
skapas med grundläggande parametrar om vilket gränsvärde som är aktuellt, samt
vilken typ av jämförelse som skall göras (större än, mindre än, likvärdighet, och
så vidare). Det finns även en speciell typ av jämförelse som alltid ger utslag, som
används för att logga händelser. 
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Möjlighet att kvittera larm finns, som skall ge operatören möjlighet att meddela
systemet  att  larmtillståndet  är  observerat.  I  tidigare  prototyp  skedde  detta
gentemot Alarm-instanserna själva genom en lång och komplicerad anropskedja. I
aktuell version är Alarm-instansens roll omdefinierad till att endast omfatta själva
larmövervakningen: kvittens sker istället mot själva larmhändelserna som utlöses. 

När  en  larmgräns  överskrids  skapar  Alarm-objektet  en  larmhändelse,
symboliserad  av  AlarmEvent-klassen.  Denna  innehåller  bl.a.  larmhändelsens
tillstånd ('on',  'off',  'kvitterat'),  tiden då larmet inträffade,  aktuellt  mätvärde då
larmet utlöstes, textsträngar som beskriver larmets tillstånd, samt en prioritet som
anger larmhändelsens allvarlighetsgrad. Tabell  3 ger en översikt över olika typer
av  händelser  och  deras  respektive  prioritetsgrader.  När  larmhändelser  utlöses
ansvarar även  AlarmSystem för att skriva ut den till en loggfil, namngiven med
dagens datum. En ny loggfil skapas varje dygn. 

Prioritet Typ  av
händelse

Beskrivning

1 Larm  /
Systemfel

Allvarligt fel som kräver omedelbar uppmärksamhet /
åtgärd, ex. strömmatningsfel i regulatorsystem

2 Varning Mindre allvarligt fel, ex. mindre antal trasiga lampor i
ljussystem  som  inte  innebär  akut  förändring  i
ljustillstånd

3 Operatörs-
kommando

Loggförandet  av  knapptryckningar  i
gränssnittskomponent

4 Styrorder Regulator-enhet  skickar  begäran  om  att  inta  givet
tillstånd till sin fysiska motsvarighet

5 Inkommande
svar

Regulator-enhet läser in aktuellt tillstånd som skiljer
sig från tidigare inläsning

Tabell 3: Typer av händelser, deras prioritetsgrader samt beskrivningar. 

I systemet finns ett globalt AlarmSystem som fungerar som central accesspunkt för
larmhantering. Alla  Alarm-objekt innehåller en direktpekare till detta subsystem
och vidarebefordrar AlarmEvents dit när de utlöses. Dessa placeras efter behov i
två  interna  databehållare:  en  som innehåller  en  lista  över  'aktiva'  händelser  i
systemet, och en med en kontinuerlig utskrift av samtliga händelser. Kopior av
dessa  listor  kan  sedan  hämtas  av  AlarmUI-instanser  i  gränssnittslagret  för
presentation. Listan över aktiva händelser hämtas i sin helhet. Den kontinuerliga
logglistan är märkt med ett versionsnummer, som inkrementeras varje gång en ny
händelse läggs till; vid hämtning kan gränssnittet då skicka en begäran om att
endast hämta de händelser som inträffat efter förra versionsnumret som hämtades,
för att reducera mängden data som måste kopieras. 
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Kvittens sker genom anrop till AlarmSystem::acknowledge(). För aktiva händelser
uppdateras deras aktuella larmtillstånd direkt. För logglistan läggs istället en ny
händelse till i listan, märkt med 'kvitterat tillstånd', och tidpunkten för kvittens. 

Larmhändelser kan även tas bort om mätvärdet förändras. Om ett Alarm-objekt
utlöst ett larm och senare ges ett  mätvärde som åter ligger under larmgränsen
(testvillkoret testar falskt), utlöses en ny larmhändelse med tillståndet 'off'. Denna
läggs till i logglistan, märkt med tidpunkten då den nya händelsen inträffade. Alla
Alarm-objekt har ett unikt ID-nummer som här används för att identifiera och ta
bort alla händelser utlösta av ett larm från listan över aktiva larm, i händelse av en
'alarm off'-händelse. 

4.5.7 Styrsystem: redundanshantering

Krav har funnits på att flera servernoder skall kunna köras parallellt. Grundtanken
var  att  implementera  en  master/slave-arkitektur  där  en  servernod  har
styrrättigheter  och  övriga  endast  kan  observera.  Efter  viss  reflektion  har  detta
bedömts som för komplicerat och för platsspecifikt för att inkluderas i aktuell
version av styrsystemet. Styrsystemet utgör i första hand ett demonstrationssystem
med möjlighet till vidareutveckling åt en specifik kund. Olika flygplatser har olika
önskemål om hur problemet bör lösas samt huruvida mer än ett system bör ha
styrrättigheter  samtidigt.  Den specifika  kringmiljön  är  också  relevant,  då  vissa
regulatortypers design också får konsekvenser för hur redundansproblemet måste
hanteras. Därför har implementationen lämnats förhållandevis öppen och generell.

En annan aspekt att ta med i beräkningen är svårigheten att implementera en dylik
arkitektur utan att låta noderna kommunicera direkt med varandra (exempelvis via
ethernet). Detta skulle isåfall introducera ett helt nytt kommunikationssubsystem,
med risk för nya fel eller brister. Det är ett icke-trivialt problem eftersom stabilitet
och säkerhet är av yttersta vikt i systemet. Beslutet fattades slutligen att det inte
varit  rimligt  att  försöka  hantera  detta  delproblem  under  utsatta  tidsramar.
Möjlighet att använda exempelvis redundanta bitar i PLC:ns register för att låta
noder kommunicera sinsemellan har undersökts, men implementationen är ännu ej
fullt utarbetad. 

Den absolut viktigaste aspekten av redundanshanteringen är dock möjlighet att ha
reservsystem  att  tillgå  i  händelse  av  fel.  För  att  underlätta  detta  har  vissa
modifikationer  av  systemet  gjorts.  Det  är  i  grunden  inget  problem,  med
applikationens arkitektur, att köra flera instanser parallellt. Även om instanserna
finns som separata processer garanterar rlLib-implementationen att metoderna för
interprocesskommunikation skall kunna hantera flera klienter parallellt[19][20].

Grundproblemet är feldetektion gällande intaget läge hos regulatorerna. Tidigare
utfördes detta på ljussystemsnivå genom att jämföra senaste inlästa tillstånd mot

37



Styrning och övervakning med Pvbrowser
Daniel Kardell 2014-08-20

senast utgående tillstånd, och signalera fel om de avviker. Lösningen fungerar inte
om  styrorder  kan  skickas  parallellt  från  andra  system,  eftersom  en  utgående
styrorder  bara  är  synlig  för  systemet  som  skickat  den.  Istället  har
avvikelsetillståndet  omdefinierats  så  att  jämförelsen  istället  sker  mellan  inlästa
värden från regulatorns båda register. Fördelen är att förändringar begärda från
andra system blir synliga för samtliga noder utan falsk felrapportering.

En  annan  aspekt  är  konceptuella  användarroller,  där  en  given  klient  kan  vara
passiv observatör eller ha en aktiv styrroll (klient avser här en ansluten Pvbrowser-
klient: en Pvserver kan ha flera klienter med olika roller). Det huvudsakliga syftet
är  att  förhindra oavsiktliga  knapptryckningar,  varför  implementationen lämnats
förhållandevis simpel. Aktuell användarroll sparas som en boolsk variabel i DATA-
strukturen  (se  avsnitt  4.2)  och  kontrolleras  för  innan  händelser,  såsom
knapptryckningar, vidarebefordras till huvudskärmbildens gränssnittskomponenter.
Användarroll  växlas  med  en  tryckknapp  på  gränssnittet.  Funktionalitet  för  att
kontrollera eller byta roll är således placerad i koden för själva masken. Här finns
möjlighet att lägga till mer utarbetade inloggningsfunktioner och lösenordsskydd
om behov skulle uppstå. 

4.5.8 Styrsystem: gränssnittsanpassning

Pvbrowser-klientens gränssnitt är i grunden anpassad för interaktion med mus och
tangentbord, men input från pekskärms hanteras i stort sett likvärdigt redan på
operativsystemsnivå  i  Linux-miljön.  Ytterligare  önskad funktionalitet  inkluderar
att starta klienten i fullskärmsläge och dölja operativsystemets menyrader. Detta
går  att  åstadkomma  genom  konfigurationsparametrar  i  .ini-fil  till  själva
Pvbrowser-klienten och dokumenteras ej ytterligare. 

Ett  annat  önskemål  är  möjlighet  att  kunna  dölja  muspekaren.  Detta  går  att
åstdakomma från Pvservern genom befintliga Pvslib-funktioner, men för att kunna
differentiera mellan olika klienter skulle en ny gränssnittskomponent behövas för
att kunna tända/släcka muspekaren på per-klient-basis. Önskemål har framförts till
Pvbrowsers utvecklare om möjlighet  att  ange även detta  i  klientapplikationens
konfigurationsfil, och en lösning har utlovats i nästa utgåva. 
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5 Resultat
5.1 Utvärdering av specifikation

Av systemets natur är många aspekter, såsom stabilitet, svåra att kvantifiera, mäta
och utvärdera under  kontrollerade former.  Nedan följer  en genomgång av den
utarbetade kravspecifikationen samt utvärdering av i vilken utsträckning denna är
uppfylld vid projektets avslut. 

5.1.1 Simulator

Den utarbetade simulatorns funktionalitet är verifierad i de testmiljöer som nämns
nedan. Följande styrenheter finns modellerade:

• Generisk CCR-regulator, med två register. 

• DL05-PLC, med två register. 

CCR-simulatorn  innehåller  automatisk  överföring  av  inkommande  styrorder
(ljusstyrka  samt  riktning)  från  command-registret  till  status-registret.  Båda
innehåller möjlighet att, via gränssnittet, manipulera samtliga registers innehåll på
bitnivå  för  att  sätta  individuella  status-  eller  felflaggor.  Inkommande styrorder
läses av från meddelandekön, och aktuellt tillstånd skrivs cykliskt tillbaks till delat
minne.

Vad  som  saknas  är  en  datamodell  över  ADB  MCR2-regulatorn  som
kravspecifikationen efterfrågat.  Denna  har  av  tidsmässiga  skäl  utelämnats  från
projektet som helhet, och återstår att implementera. 

Konfigurationen (antal regulatorer samt adressering och placering av gränssnitt)
anges,  som  enligt  specifikationen,  i  konfigurationsfil  och  faktiska  objekt
instansieras  dynamiskt  vid  uppstart  utifrån  denna.  Här  finns  en  möjlig
komplikation  i  och  med  att  adresseringsdata  måste  anges  explicit  i  filen  och
överensstämma exakt med adresseringen i styrsystemet. Eftersom styrsystemet i
grunden måste hårdkodas gentemot en specifik kringmiljö, inklusive adressering,
öppnar  detta  för  möjligheten  att  generera  simulatorns  konfigurationsfil  inifrån
själva styrsystemet, för att förhindra eventuella fel som kan orsakas av att samma
data måste definieras på flera ställen. 
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5.1.2 Styrsystem: gränssnitt

Styrsystemets  gränssnitt  som  helhet  går  att  styra  med  antingen  mus  och
tangentbord eller  via pekskärm. Dock har specifika anpassningar för pekskärm
utelämnats i aktuell version. 

Systemet är, som enligt specifikationen, indelat i tre logiska skärmbilder:  main,
log samt alarm. Gränssnittet kretsar kring ramverkets fördefinierade komponenter
som länkats samman programmatiskt. Från huvudskärmbilden finns knappsatser
som medger  styrning  av  samtliga  omnämnda ljussystem och  samtliga  diskreta
tillstånd som etablerats i kravspecifikationen. Knappsatserna fungerar även som
indikatorer  där  tillståndsinformation  visas  enligt  de  angivelser  som utarbetats:
aktivt tillstånd indikeras med lysande gult (rött för tillståndet 'av'; grönt för 'på' för
LVP-generatorn), fel indikeras med blinkande rött, kvitterat fel med lysande rött.
När  nytt  tillstånd  begärs  indikeras  detta  omedelbart  under  kort  tidsperiod,
oberoende av inläst faktiskt tillstånd. 

Överst  på  main-skärmbilden  finns  även  översiktsbilden  som  en  alternativ
presentation  av  samma  tillståndsinformation.  Den  är  dock  begränsad  till  att
indikera tillstånden 'av'/'på' samt feltillstånd (i form av blinkningar), och ger aldrig
indikation på begärt tillstånd. 

Utskrifterna av händelselistor på  log-  och  alarm-skärmbilderna sker till  vanliga
textrutor.  Dessa  har  satts  till  icke-editerbara  för  att  förhindra  modifikation  av
utskriften.  Log-utskriften är av nödvändighet begränsad i storlek, för närvarande
till  512 rader; detta förutsätts vara tillräckligt,  och om man behöver gå längre
tillbaks i tiden finns även loggfiler att tillgå. Båda händelselistorna går att filtrera
på prioritet  enligt  de utsatta  nivåerna:  logg-fönstret  innehar  alla  nivåer,  medan
alarm begränsas till de två allvarligaste prioritetsgraderna. 

5.1.3 Styrsystem: datamodell

Styrsystemet  innehåller  en  objektorienterad  datamodell  med  individuella
representationer  för  varje  fysiskt  ljussystem  som  modelleras  (bankantsljus,
inflygningsljus, PAPI, Taxi, RGL samt LVP) samt ytterligare ett 'logiskt system'
för hantering av riktningsval för inflygningsljus och PAPI. I varje system ingår
även  representationer  av  de  styrenheter  som  är  aktuella:  i  huvudsak  CCR-
regulatorer, samt en ensam DL05-PLC som delas mellan RGL och LVP-systemen.

På regulatornivå finns konkreta implementationer som representerar både CCR-
regulatorn  samt  DL05-PLC:n  och  modellerar  samma  register  och  samma
tillståndsinformation som deras motsvarigheter i simulatorn. För regulatorer ingår
möjlighet  att  sätta  riktningsbit  och  ljusstyrka  oberoende  av  varandra,  samt
möjlighet att  läsa och kontrollera individuella status/felflaggor i  status-registret.
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Kommunikation  med  omvärlden  sker  via  interprocesskommunikation  genom
biblioteksfunktioner, enligt modellen som beskrivits i kravspecifikationen. 

Representation av ADB MCR2-regulatorn har återigen utelämnats av tidsmässiga
skäl. 

5.1.4 Styrsystem: felövervakning

Felövervakning är inkapslad i en egen  Alarm-klass, som kan instansieras på de
ställen  i  programmet  där  det  är  aktuellt  –  främst  i  individuella
LightControlRegulator-objekt.  Denna  förenklar  periodisk  kontroll  av  ett  enkelt
mätvärde av valfri typ, med hjälp av C++-templates, och innehåller möjlighet till
många  olika  typer  av  jämförelser  mot  kontrollvärdet.  Bara  ett  fåtal  av  dessa
används i praktiken.

När kontrollvärdet  överskrids  skapas  en ny  AlarmEvent som representerar  den
inträffade händelsen, och vidarebefordras till en central accesspunkt i form av ett
AlarmSystem,  där  händelser  kan  kvitteras  samt  presenteras  på  gränssnittet.
Händelser  är  märkta  med  en  av  de  fem  olika  prioritetsgrader  som  tidigare
redovisats (se tabell 3).  

I tidigare version av systemet fanns en bugg i Alarm-klassen som kunde resultera i
att flera Alarm-instanser fick samma ID-nummer, vilket kunde leda till oavsiktlig
borttagning av händelser från AlarmSystems interna lista. Problemet grundade sig i
att ID-numret till en början varit en statiskt deklarerad räknare i headerfil som
inkrementerats  per instans,  med konsekvensen att  räknaren instansierats  i  flera
kopior i olika kompileringsenheter. Tilldelning av ID-nummer har sedan flyttats
till AlarmSystem-klassen som garanterar att varje Alarm som registrerar sig får ett,
för denna AlarmSystem-instans, unikt nummer. Problemet har ej observerats efter
att ändringen införts. 

5.1.5 Styrsystem: redundans

Det ursprungliga önskemålet på master/slave-arkitektur har uteblivit av praktiska
samt tidsmässiga skäl. Det huvudsakliga målet att kunna driftsätta flera instanser
av styrsystemet parallellt är uppfyllt och verifierat i de testmiljöer som redovisas
nedan. Ändringar som begärts av ett system kommer då (under förutsättning att
regulatorerna faktiskt övergår i tillstånd) att reflekteras på övriga anslutna system,
men noderna kommer ej att påverka varandras drift i övrigt. 

Två  rudimentära  användarroller  har  definierats:  aktiv  styrroll  samt  passiv
observatör. Dessa ställs in och kan växlas på per-klient-basis genom gränssnittet.
Är klienten satt som passiv observatör tillåts inga nya styrorder att vidarebefordras
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till  servern.  I  nuläget  har  inga  ytterligare  säkerhetsåtgärder  vidtagits,  såsom
lösenordsskydd, men möjlighet för utökning i finns. 

5.1.6 Styrsystem: tillgänglighet

Några kända potentiella problem ur stabilitetssynpunkt finns att nämna. Koden för
styrsystemet innehåller fortfarande några tidsräknare som stadigt inkrementeras
där implementationen ej är anpassad för att ta hänsyn till overflow-fel. Detta bör
inte resultera i allvarliga driftstörningar, men är noterat och markerat att åtgärdas i
en framtida revision. 

En annan möjlig källa till komplikationer är att det finns begränsade möjligheter
att  upptäcka  avbrott  i  kommunikationen  mellan  styrsystem och  regulator.  Det
finns  en  strategi  utarbetad,  som  bygger  på  att  varje  (fysisk)  CCR-regulator
innehåller ett  timer-register som stadigt inkrementeras. Detta kan sedan återläsas
av systemet och periodiskt kontrolleras: om inläst värde inte förändras över tid
bör man kunna sluta  sig till  att  regulatorn är trasig eller  att  kommunikationen
brutits. Dessvärre modelleras ännu inte denna funktionalitet i vare sig styrsystem
eller simulator, men är noterat och skall införas i framtida revision. 

5.2 Simulatortest

5.2.1 Lokal test mot simulator

I första hand har styrsystemets funktionalitet verifierats genom testkörning mot
simulatorn  lokalt  i  samma system.  Detta  har  skett  kontinuerligt  med  varje  ny
version under utvecklingens gång. Simulatorn har därmed, av nödvändighet, varit
den första delen i projektet som färdigställts då den utgör en viktig del av själva
utvecklingsprocessen för styrsystemet. 

Kommunikationsprotokollet som använts beskrivs i närmare detalj i avsnitt 4. I
testmiljön  placeras  meddelanden  i  en  mailbox  och  tas  om  hand  direkt  av
simulatorn, som sedan returnerar svar direkt i delat minne. Från styrsystemets sida
ser processen identisk ut och man bör därför kunna sluta sig till att om systemet
fungerar  i  testmiljön kommer det även att  fungera i  verklig  driftsmiljö  (under
förutsättning att  simulatorn är korrekt:  se  nedan).  Test har även framgångsrikt
utförts  med  flera  instanser  av  styrsystemets  Pvserver  anslutna  till  samma
simulator, återigen inom samma system. 

Inga  problem  har  inträffat  eller  observerats  under  simulatortesterna  och  all
relevant funktionalitet är bekräftad. Individuella LightControlRegulator-objekt kan
skicka  styrorder  via  mailbox  som  korrekt  tas  om  hand  och  skrivs  till  den
överensstämmande RegulatorSimulator-instansens command-register. Ljusintensitet
samt riktning förs automatiskt över till  status-registret, och bägge register skrivs
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tillbaks till delat minne. Uppdaterad statusinformation tas om hand i styrsystemet
och visas korrekt på gränssnittet. Samtliga felflaggor har testats och verifierats att
de  korrekt  indikeras  på  styrsystemets  gränssnitt.  Styrsystemet  ger  även
felindikation  för  blandade  tillstånd  då  command-  och  status-registren  ej
överensstämmer med varandra, vilket i testmiljön måste ske genom att manuellt
manipulera registrens bitinnehåll i simulatorn. 

Motsvarande funktionalitet är även verifierad för DL05-PLC:n. 

Vad som dock saknas för CCR-regulatorn är implementation, både i styrsystem
och simulator, av timer-registret som nämnts i avsnitt 5.1 och gör att det i nuläget
inte  finns  ett  självklart  sätt  att  detektera  kommunikationsuppehåll.  Korrekt
implementation av detta skulle innebära mer överföring av tillståndsinformation
mellan styrsystem och simulator enligt den exakta modell som redan används för
övrig  tillståndsdata,  och  det  finns  ingen  anledning  att  misstänka  att
implementationen skulle vara problematisk. 

5.2.2 Test mot ursprunglig simulator

När  det  ursprungliga  InTouch-baserade  systemet  utvecklades  gjordes  även  en
Visual Basic-baserad simulator av den då tilltänkta driftsmiljön som användes för
att  verifiera  systemet  under  utvecklingens  gång.  Man  har  genom  mätningar
säkerställt  att  VB-simulatorns  funktionalitet  motsvarar  den  tilltänkta  faktiska
driftsmiljön, och därav använt simulatorn för att verifiera det InTouch-baserade
systemet inför driftsättning. Denna simulator används här som sekundär testmiljö
för  det  Pvbrowser-baserade  systemet,  vilket  fyller  två  syften.  Om Pvbrowser-
simulatorn beter sig likvärdigt VB-simulatorn kan vi sluta oss till att denna är en
fullgod  testmiljö,  frånsett  själva  serieportsanslutningen.  Om  Pvbrowser-
styrsystemet korrekt interagerar med VB-simulatorn kan vi även göra ett rimligt
antagande om att styrsystemet även hade fungerat korrekt i en verklig driftsmiljö. 

VB-simulatorn har i första hand körts på ett äldre Windows '98-baserat system.
Anslutning sker  via  serieport.  Simulatorn har  konfigurerats  om gällandes antal
regulatorer  samt  deras  adressering  för  att  överensstämma  med  den  tilltänkta
kringmiljö som utgåtts från när Pvbrowser-systemet designats. 

Resultatet  av  testkörningen  har  varit  positiv,  och  all  funktionalitet  beter  sig
likvärdigt  med  Pvbrowser-simulatorn.  Styrorder  som  placeras  i  mailboxen  tas
korrekt om hand av bakgrundsprocessen modbusdaemon och vidarebefordras via
serieport  till  simulator;  svar  inkommer  på  motsvarande  sätt  till  delat  minne.
Överföring  av  tillståndsinformation  gällande  ljusintensitet,  riktningsval  samt
felflaggor har verifierats, både för CCR-regulatorn samt DL05-PLC:n. 
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5.3 Stabilitetstest

Strategin  gällande  stabilitetstest  har  varit  att  alltid  ha  senaste  versionen  av
styrsystemet samt simulatorn i drift på minst ett testsystem (med Ubuntu Linux
12.04  som  testmiljö),  och  på  så  vis  förhoppningsvis  kunna  upptäcka  fel  allt
eftersom utvecklingen går.  Några  allvarligare  implementationsfel  har  upptäckts
under projekttiden, rörandes: 

– flera  Alarm-objekt  kunde  få  samma  ID-nummer  tilldelade,  vilket  i
förlängningen resulterat  i  oavsiktlig  borttagning/bortfall  av rapporterade
felhändelser och larmtillstånd.

– en statusvariabel vid inläsning av tillstånd till gränssnittskomponent som i
sällsynta  fall  kunde  förbli  oinitierad;  eftersom  uppdateringsfunktionen
anropas cykliskt för olika objekt allokeras variabeln generellt på samma
plats på stacken och får i förbigående samma innehåll som tilldelats vid
föregående anrop till samma funktion, vilket ger intrycket av att tillstånd
oavsiktligt överförts från ett ljussystem till ett annat. 

– problem troligen rörandes implementation av klasser endast i headerfiler
som inkluderats  i  flera  kompileringsenheter  och,  på  grund  av  multipel
klassdefinition, implicit funktionsinlining och aggressiv optimering från g+
+-kompilatorn,  resulterat  i  att  olika  programdelar  länkats  till  olika
implementationer  av samma klass,  med odefinierat  beteende som följd
(programkrasch,  segmenteringsfel,  felaktiga funktionspekare;  exempelvis
explicit destruktor-anrop till en klass som aldrig instansierats). 

Samtliga fel har sedan korrigerats och systemet har sedan dess fungerat felfritt. 

Det äldre InTouch-baserade systemet har varit i drift utan incident i närmare 15
år: av praktiska skäl är det omöjligt att i testmiljö kunna säkerställa att aktuellt
system innehar samma grad av stabilitet. Framåt slutet av projekttiden har dock
senaste versionen av systemet (v. 0.6.0.1) provkörts i ca 2 veckor utan incident. 

5.4 Experiment med alternativa plattformar

Projektet har fokuserat på Ubuntu Linux som huvudsaklig utvecklings-, test- och
driftsplattform. Men eftersom Pvbrowser  i  grunden är  ett  plattformsoberoende
ramverk  har  även  preliminära  tester  genomförts  i  alternativa  miljöer.  En
sammanställning av dessa redovisas i tabell 4 nedan.

Det  är  något  problematiskt  att  använda  äldre  kommunikationsprotokoll  på
moderna system, då det i dagens värld inte är helt trivialt att hitta system med
riktiga  serieanslutningar.  Ett  sätt  att  kringgå  detta  är  med  USB-till-
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serieportsadaptrar. Mida Systems AB uppger att man tidigare prövat detta med
blandade  resultat[3]. Under provkörning med USB-adapter under Windows '98
har adapterlösningen fungerat brukligt men inte optimalt, då ett signifikant bortfall
sker  i  kommunikationen:  uppskattningsvis  går  ca  10%  av  utgående  styrorder
förlorade.  Bortfall  av  inkommande  svar  är  ett  mindre  problem då  skrift  och
inläsning  sker  cykliskt  och  svar  då  ändå  inkommer  nästa  uppdateringscykel.
Anledningen till bortfallet är ej klarlagt, men troligen relaterat till felande USB-
drivrutiner. I denna suboptimala miljö har hursomhelst test genomförts med att
ansluta  Pvservers  på  två  separata  system  till  samma  tredje  system  med  VB-
simulatorn.  Bortsett  bortfallet  har  resultatet  varit  positivt.  Preliminära test  med
USB-adapter på modernare Windows 7 system har fungerat utan synbara problem.

Styrsystemet  och  Pvbrowser-simulatorn  har  även  kompilerats  och  testkörts
framgångsrikt på ett Windows 7-system. Det förelåg här vissa initiala problem då
vissa versioner  av Qt-ramverket,  MINGW samt Rllib-biblioteken inte  visat  sig
vara  kompatibla  med  varandra.  Frånsett  detta  fungerar  det  färdigkompilerade
programmet identiskt med Linux-versionen. Den enda skillnaden som observerats
är det textmässiga utseendet, då 'Ubuntu' råkat vara angivet som standardfont i
styrsystemet. 

Systemet är även framgångsrikt testat på några alternativa versioner av Ubuntu
Linux.  Experiment  har  även  genomförts  med  fjärranslutning  både  via  lokalt
nätverk samt Internet: funktionalitet  för detta finns redan i Pvbrowser-klienten
och ramverket och ingen direkt modifikation av systemet krävs. Fjärranslutning
via  Internet  i  en  verklig  driftsmiljö  hade  dock  introducerat  uppenbara
säkerhetsrisker  och  utan  klara  fördelar,  och  bör  ej  ses  som  rekommenderad
lösning. 

Slutligen har vi även provat att fjärransluta Pvbrowser-klienten från en Android-
baserad  surfplatta  samt  smartphone.  Frånsett  vissa  problem  med  texternas
utseende, då både typ av font samt textstorlek skulle behöva anpassas för den nya
miljön,  har  detta  fungerat  felfritt.  Eftersom Pvbrowser-klienten redan finns  att
tillgå för Android utan modifikation erbjuder detta ett tänkbart kostnadseffektivt
sätt att introducera pekskärmsgränssnitt, med tanke på dessa enheters utbreddhet
idag. 
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Pvserver Modbusdae
mon

Pvbrowser-
klient:
lokal
anslutning

Pvbrowser-
klient:
fjärranslut
ning,  lokalt
nät

Pvbrowser-
klient:
fjärranslut
ning,
Internet

Ubuntu
14.04

ok ok ok ok ok

Ubuntu
12.04

ok ok ok ok ok

Ubuntu
10.04

ok ok ok ok Ej testat

Windows 7 ok ok ok ok Ej testat

Windows
XP

Ej testat Ej testat Ej testat ok Ej testat

Android
4.3,  Lenovo
A7-30

- - - ok ok

Android
2.3,  HTC
Desire

- - - ok ok

Tabell 4: Sammanställning av testmijöer och resultat.
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6 Diskussion
Utvecklingsprocessen  har  i  överlag  fungerat  bra.  Utvärderingen  i  avsnitt  5
indikerar att kravspecifikationen är i huvudsak uppfylld både vad gäller styrsystem
och simulator. Konstruktionen har verifierats i två typer av testmiljöer och på flera
olika system, samt har uppvisat korrekt beteende i det stabilitetstest som kunnat
genomföras. Mot denna bakgrund tror jag mig kunna dra slutsatsen att projektet i
huvudsak varit en framgång. 

Dock  är  det,  som  poängterats  under  tidigare  utvärdering,  fortfarande  några
aspekter av kravspecifikationen som inte är uppfyllda: i huvudsak expansionen av
datamodellen för att inkludera fler regulatortyper samt implementation av timer-
register  för  att  bättre  kunna  detektera  kommunikationsavbrott.  Jag  hade  även
önskat att möjlighet fanns att testa systemet i verklig driftsmiljö, men detta har
ännu inte kunnat arrangeras av tidsmässiga och logistiska orsaker.  Med detta i
åtanke måste jag även dra slutsatsen att projektet, i aktuellt tillstånd, är i huvudsak
funktionellt,  men  ännu  inte  färdigt:  arbetet  med  resterande  delar  kommer  att
fortskrida  i  samråd  med  Mida  Systems  AB  även  efter  att  den  formella
projektperioden avslutats. 

Den huvudsakliga anledningen till projektets ofärdighet är tidsbrist. Jag tror inte
att  den  initiala  tidsplaneringen  i  grunden  varit  för  optimistisk,  men  vissa
oförutsedda komplikationer har uppstått  på vägen. Exempelvis har viss tid gått
förlorad i början av styrsystemets implementation, då min ursprungliga plan var
att implementera samma datamodell i styrsystemet som i simulatorn (dvs, separata
objekt för regulatorenhet, register, sändare samt mottagare) med rationaliseringen
att  dessa  modellerar  samma  fysiska  motsvarighet.  Senare  gjordes  dock
bedömningen att dylik omimplementation riskerade att bli för tidskrävande, varpå
lösningen  kasserades  och jag  istället  gick  tillbaks  till  att  bygga vidare  på  den
tidigare  prototypens  lösning.  Denna  har  kanske  inte  samma  inneboende
flexibilitet, men bedömdes å andra sidan som tillräckligt bra för projektets syften
och – viktigast av allt – är testad och verifierad. Speciellt i system där stabilitet är
av högsta värde bör man inte kasta ut en gammal men verifierad kodbas utan en
mycket bra anledning. 

I övrigt har även signifikant tid gått åt att refaktorera och strömlinjeforma koden
allt eftersom den utformats, med grundtanken att en stabil och modifierbar kodbas
är en bättre långsiktig lösning än påskyndad kvantitativ implementation av flera
funktioner. Som exempel kan nämnas gränssnittskoden i styrsystemet, som från
början bestod av många fler  separata  subklasser  med väldigt  snarlik funktion.
Aggressiv  refaktorering  till  färre  klasser  och  parameteriserade  funktionsanrop

47



Styrning och övervakning med Pvbrowser
Daniel Kardell 2014-08-20

kunde reducera den sammanlagda gränssnittskoden från över 2000 rader kod till
närmare  700,  och  resultatet  är  en  kodbas  som  jag  upplever  som  mer
lättöverskådlig och som en bättre bas för framtida utbyggnad. Liknande försök till
optimeringar har genomförts i andra delar av programmet. 

Själva utvecklingsprocessen har även varit  tämligen dynamisk, då kontinuerliga
diskussioner  förts  med  kontaktperson  från  företaget  (både  i  egenskap  av
sakkunnig gällande kringmiljön och det gamla systemet, och som kund/beställare
av det nya).  I vissa fall  har krav som utarbetats  vid projektstarten kommit att
omvärderas  efter  vidare  diskussion  och  reflektion,  som  önskemålet  om
master/slave-arkitektur  som  senare  bedömdes  vara  för  platsspecifikt  (utöver
tidskrävande)  för  att  implementera  i  ett  generiskt  demonstrationssystem.  Min
personliga uppfattning är att det finns stort värde i denna typ av nära kundkontakt,
då erfarenheten jag gjort i detta och andra utvecklingsprojekt är att man sällan kan
överblicka alla aspekter av en lösning från början när den initiala specifikationen
utarbetas,  och  istället  bör  vara  förberedd  på  att  vissa  saker  kan  komma  att
omvärderas och ändras. 

Nämnas  bör  också  att  vissa  rent  tekniska  problem  har  uppstått.  Dessa  har
översiktligt nämnts i avsnitt 5.4. Det är såklart oundvikligt att fel uppstår, men i
det  här  fallet  har  det  rört  sig  om  förhållandevis  svårdiagnosticerade  fel  som
inträffat oregelbundet med låg frekvens, som ofta vid första anblicken sett ut att
vara något annat; exempelvis felet med statusinformation som tycktes överföras
från  ett  ljussystem  till  ett  annat   gav  det  initiala  intrycket  av  att  vara  ett
concurrencyfel, som sedan kunde spåras till en variabel som i sällsynta fall kunde
lämnas  oinitierad.  Sammantaget  har  många  arbetsdagar,  om  inte  veckor,
spenderats  på  att  spåra  och  diagnosticera  de  här  typerna  av  fel,  även  om en
lösning senare kunnat formulerats på kort tid när grundproblemet hittats. 

Det  bör  starkt  poängteras  i  sammanhanget  att  samtliga  problem  egentligen
grundar  sig  i  handhavande  fel  från  utvecklarens  sida,  och  inte  inneboende
egenskaper i Pvbrowser som ramverk eller C++ som implementationsspråk. Jag
måste änu uttrycka viss reservation för valet av programspråk i detta fallet, då jag
upplever C++ som en förhållandevis oförlåtande miljö: min uppfattning är att det
är  sällan  man har  praktisk  nytta  av  att  lämna variabler  oinitierade  eller  länka
samman olika definitioner av samma klass, men risken föreligger här att dylika fel
sker  oavsiktligt  eftersom  språket  tillåter  det.  Möjligtvis  hade  detta  kunnat
förebyggas i andra språkmiljöer. Med bakgrund i detta måste jag delvis ifrågasätta
C++  som  lämpligt  implementationsspråk  för  applikationer  som  är
säkerhetskritiska  men ej  prestandakritiska.  Jag  hade varit  intresserad  av  att  se
formella undersökningar eller jämförelser av olika språkmiljöer för motsvarande
projekt,  för  att  se  om  relevanta  skillnader  i  till  exempel  felfrekvens  eller
utvecklingstid framträder. 
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I övrigt har erfarenheten av själva Pvbrowser som ramverk varit mycket god. Inga
signifikanta problem i ramverket eller tillhörande bibliotek har påträffats. Det kan
nämnas att  Mida Systems AB haft  kontakt  med Pvbrowsers  utvecklare  under
projekttiden och fört diskussioner om möjlighet att introducera ny funktionalitet,
speciellt  gällande  möjlighet  att  konfigurera  pekskärmsanpassningar  i  klientens
konfigurationsfil  samt  diverse  felrapporter  om  Windows-implementationen  av
ramverket.  Responsen  har  i  samtliga  fall  varit  snabb  och  ofta  inkluderat  en
preliminär 'hotfix', och fullgoda implementationer har utlovats för nästa utgåva av
ramverket. 

Slutsatsen som kan dras av projektet är därmed att dagens open source-baserade
ramverk bör ses som reella alternativ för utveckling av HMI/SCADA-system. Vad
gäller krav på stabilitet och tillgänglighet har de initiala testerna här varit lovande,
men för att kunna dra säkrare slutsatser efterlyses mer ingående och långvariga
stabilitetstest.  Fokus  har  här  legat  uteslutande  på  Pvbrowser,  men  inom open
source-världen finns även andra liknande ramverk. Dessa har ej utvärderats eller
jämförts  i  detta  projekt,  men detta  föreslås  som ett  möjligt tema för  framtida
undersökningar. 

6.1 Etiska överväganden och samhällspåverkan

När det gäller  utveckling av den här typen av system torde det främsta etiska
övervägandet  röra  säkerhetsaspekten,  då  ett  systemhaveri  inom flygverksamhet
kan få  allvarliga  konsekvenser.  Även utan allvarligare incidenter  kan systemfel
medföra  exempelvis  avbrutna  landningar  eller  omdirigerade  flygningar,  med
ekonomisk förlust för flygplats- och bolag samt ökad miljöpåverkan som följd. 

Detta kräver en flerspårig strategi. Dels behövs rent tekniskt kunnande och en
medvetenhet om tänkbara säkerhetsproblem i alla steg av utvecklingsprocessen,
men det  krävs  även en  bredare domänspecifik  förståelse om kringmiljön  som
systemet figurerar i och hur tekniken påverkar denna. 

På mer teknisk nivå hade jag här, inför drift i verklig miljö, efterlyst mer långt-
och  djupgående  kodgranskning och stabilitetstest  än  vad  som varit  möjligt  att
genomföra inom ramen för projektet. Här finns dock en möjlig vinst i bruk av
öppna ramverk,  då öppen källkod åtminstone potentiellt  kan granskas av flera
ögon.  Det  hade  även  krävt  närmare  reflektion  över  hur  man  bäst  hanterar
problematiken  kring  datavirus  och  annan  skadlig  kod;  huruvida  det  är  en
tillräcklig  åtgärd  med 'air  gapping'  samt  fysiska  tillträdesåtgärder  till  systemen
(dvs, datorer utan nätverksanslutningar placerade i låsta maskinrum). Detta får då
ställas i kontrast till exempelvis antivirusprogram, som även i sig kan innebära en
risk för störningar i systemet. 
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En annan konkret aspekt värd att nämna är vikten av förnuftig gränssnittsdesign
som endast visar relevant information och döljer det som är överflödigt, i syfte att
minimera risken för informationsöverbelastning för flygledarna; det är inte bara
mjukvarusystemet  i  sig  som  kan  påverka  verksamhetens  driftssäkerhet,  utan
arbetsmiljön som helhet – där mjukvaran är en av flera beståndsdelar, och därmed
även har ett ansvar att åtminstone inte utgöra en negativ påverkan. 

Ur  ekonomisk  synvinkel  så  uppskattar  Mida  Systems  AB  en  halvering  av
utvecklingskostnaderna för ett färdigt system tack vare bruk av öppna ramverk,
vilket  utgör  en  signifikant  besparing.  Detta  bör  vara  intressant  inte  bara  för
utvecklare eller aktörer inom privat industri, utan kan förhoppningsvis även bidra
till samhällsnyttan då dylika system även figurerar inom infrastruktur som ofta
delvis är publikt finansierad. 

I ett bredare perspektiv utgör open source-mjukvara ett slags globalt samarbete
där många olika aktörer bidrar, ofta på ideell basis. Här föreligger eventuellt en
risk för exploatering, och det är därför värt att betona vikten av att inte bara dra
nytta av produkten av detta samarbete för egna kommersiella ändamål, utan att
även efter förmåga och möjlighet försöka bidra till de open source-projekt man
dragit  nytta  av.  På  så  vis  kan  dessa  projekt  fortleva  och  förhoppningsvis  i
förlängningen utgöra en positiv påverkan i människors tillvaro; i synnerhet i delar
av världen där kostnad annars utgör en mer signifikant barriär mot tillgång till
mjukvarutekniska system. 

Det  förs  idag  även  en  bredare  diskussion  om  möjliga  risker  med  ökad
automatisering inom industriella ändamål, samt huruvida denna utveckling utgör
ett hot mot  människors uppehälle. Om en sådan reell risk föreligger har detta
troligen mer med automatiseringstrenden i sig att göra än bruk av öppen källkod,
och den debatten får här anses ligga utanför det aktuella projektets ramar. 
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Bilaga 1 – Programkod: gränssnitt
För illustrativa syften redovisas nedan utdrag ur gränssnittskoden i styrsystemet
för ett tilltänkt knappinterface, med tillhörande WidgetGroup-basklass. 

class WidgetGroup
{
  protected:
    std::vector<int> _widgets;                
    int get_id(std::vector<int>* vec_ids, int* global_counter);
  public:
    WidgetGroup();
    virtual ~WidgetGroup();

    void addWidget(int id);
    int getIndex(int id);
    virtual bool handleEvent(PARAM* p, int id);
    virtual void update(PARAM* p) = 0; 
    virtual Position define(Position pos, std::vector<int>* ids,
                            int* id_counter, PARAM* p, int
                            parent_id = 0);
};

int WidgetGroup::getIndex(int id)
{
  int idx = -1; 
  for (size_t i = 0; i < _widgets.size(); ++i)
  {
    if (_widgets[i] == id)
    {
      idx = i;
      break; 
    }
  }
        
  return idx; 
}
class LightSystemButtonUI : public WidgetGroup
{
  protected:
    LightSystem* _system;
    bool _blink;
    int _id_off;
    std::string _qss_active;
    std::string _qss_passive;
    std::string _qss_off;
    std::string _qss_error; 
    std::vector<AlarmBase*> _alarms; 
    Alarm<int>* _alarm_command; 

    timecycle_t _timer;
    timecycle_t _timer_reset;  
    int _last_selected;
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    virtual void updateTimers();
    virtual int readState();
    virtual int readError();
    virtual void setWidgets(PARAM* p, int state);
    virtual void setErrors(PARAM* p, int state, int error);
  public:
    LightSystemButtonUI();
    virtual ~LightSystemButtonUI();

    virtual void setSystem(LightSystem* ls);
    virtual void setupAlarms(std::string description,
                             AlarmSystem* alarm_system);
    virtual bool handleEvent(PARAM* p, int id);
    virtual void update(PARAM* p);
};

void LightSystemButtonUI::updateTimers()
{
  if (_timer > 0)
    --_timer;
}

int LightSystemButtonUI::readState()
{
  int state = _last_selected; 
  int ret = _system->getState(&state);
  return state; 
}

int LightSystemButtonUI::readError()
{               
  int error = 0; 
  int ret = _system->getError(&error);
  return error; 
}

void LightSystemButtonUI::setWidgets(PARAM* p, int state)
{
  // Set format flags for active/passive components: 
  // activity is determined by checking if the bit in <state>
  // that corresponds to the widget is set
  for (size_t i = 0; i < _widgets.size(); ++i)
  {
    if (state & 0x01 << i)
    {
      if (i == _id_off)
        pvSetStyleSheet(p, _widgets[i], _qss_off.c_str());
      else
        pvSetStyleSheet(p, _widgets[i], _qss_active.c_str());
    }
    else
    {
      pvSetStyleSheet(p, _widgets[i], _qss_passive.c_str()); 
    }
  }
}
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void LightSystemButtonUI::setErrors(PARAM* p, int state, 
                                    int error)
{
  if (error && _id_off >= 0)
  {
    if (_blink)
      pvSetStyleSheet(p, _widgets[_id_off], _qss_error.c_str());
    else
    {
      if (state & 0x01)
        pvSetStyleSheet(p, _widgets[_id_off], _qss_off.c_str());
      else
        pvSetStyleSheet(p, _widgets[_id_off],
                        _qss_passive.c_str());
    }
    _blink = !_blink; 
   }
}

LightSystemButtonUI::LightSystemButtonUI() : WidgetGroup()
{
  _system = NULL; 
  _blink = false; 
  _id_off = 0;
  _qss_active = QSS_ACTIVE;
  _qss_passive = QSS_PASSIVE;
  _qss_off = QSS_OFF;
  _qss_error = QSS_ERROR; 

  _alarm_command = NULL; 

  _last_selected = 0;
  _timer = 0; 
  _timer_reset = 6;
}

LightSystemButtonUI::~LightSystemButtonUI()
{
  // Deallocate alarms
  for (std::vector<AlarmBase*>::iterator it = _alarms.begin();
        it != _alarms.end(); ++it)
  delete (*it);
}

void LightSystemButtonUI::setSystem(LightSystem* ls)
{
  _system = ls; 
}

void LightSystemButtonUI::setupAlarms(std::string description, 
                                    AlarmSystem* alarm_system)
{
  if (_alarm_command != NULL)
    delete _alarm_command; 

  _alarm_command = new Alarm<int>(true, ALWAYS, description 
    + " KOMMANDO", AlarmEvent::OPERATOR_COMMAND, alarm_system); 
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  _alarms.push_back(_alarm_command); 
}

bool LightSystemButtonUI::handleEvent(PARAM* p, int id)
{
  bool handled = false; 

  int idx = getIndex(id); 
  if (idx >= 0)
  {
    _system->selectState(idx); 

    if (_alarm_command != NULL)
    _alarm_command->update(idx); 

    _timer = _timer_reset;
    _last_selected = (0x01 << idx); 

    this->update(p);
    handled = true; 
  }

  return handled; 
}

void LightSystemButtonUI::update(PARAM* p)
{
  this->updateTimers();
  int state = (_timer > 0) ? _last_selected : this->readState();
  int error = (_timer > 0) ? 0 : this->readError(); 
  this->setWidgets(p, state);
  this->setErrors(p, state, error); 
}
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Bilaga 2 – Programkod: ljussystem
Nedan  redovisas  ett  utdrag  ur  källkoden  för  hur  ett  tilltänkt  ljussystem
representeras i styrsystemet. Basklasser redovisas ej, men följer samma generella
designprincip. 

class LightSystem
{
  protected:
    static const int LS_DEFAULT_TIMEOUT_CYCLES = 10; 

    std::string _description;
    int _displayed_state;
    int _error;

    std::vector<LightControlRegulator*> _regulators;
    timecycle_t _consistency_timer; 
    Alarm<bool>* _alarm_inconsistent; 
    Alarm<int>* _alarm_lamps; 
    std::vector<AlarmBase*> _alarms;

    rlMutex _mutex; 

    int toDisplayableState(int s);
    int toLogicalState(int s);
  public:
    LightSystem(std::string description, AlarmSystem*
                alarm_system);                
    virtual ~LightSystem();

    std::string getDescription() const;             
    virtual void addRegulator(LightControlRegulator* reg);      
    virtual void selectState(int s);
    virtual int getState(int* holder);              
    virtual int getError(int* holder);
    virtual int update();
};

int LightSystem::toDisplayableState(int s)
{
  // Conversion from binary number to displayable bit pattern 
  // (1 = lit component) 

  int x = 0;
  int tmp = 0; 

  do
  {
    x = (x == 0) ? 0x01 : x << 1; 
  } while (tmp++ < s);

  return x; 
}

int LightSystem::toLogicalState(int s)
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{
  // Conversion from displayable bit pattern to binary number   
  int x = 0; 

  for (int tmp = s; tmp > 1; tmp = tmp >> 1)
    ++x;

  return x; 
}

LightSystem::LightSystem(std::string description, 
                         AlarmSystem* alarm_system)
{
  _description = description; 
  _displayed_state = 0x01; 
  _error = 0; 
  _consistency_timer = LS_DEFAULT_TIMEOUT_CYCLES; 
  
  _alarm_lamps = new Alarm<int>(4, GREATER_THAN_EQUALS,
                               description + " LAMPFEL LARM",
                               AlarmEvent::ALARM, alarm_system);
  _alarms.push_back(_alarm_lamps); 

  _alarm_inconsistent = new Alarm<bool>(true, ANY_BIT_SET,
                                       description + 
                                       " BLANDAT TILLSTAND",
                                       AlarmEvent::ALARM,
                                       alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_inconsistent);
}

LightSystem::~LightSystem()
{
  // Deallocate alarms
  for (std::vector<AlarmBase*>::iterator it = _alarms.begin();
       it != _alarms.end(); ++it)
  delete (*it); 
}

std::string LightSystem::getDescription() const
{
  return _description; 
}

void LightSystem::LightSystem::addRegulator
                 (LightControlRegulator* reg)
{
  _mutex.lock();
  _regulators.push_back(reg); 
  _mutex.unlock(); 
}

void LightSystem::selectState(int s)
{
  _mutex.lock(); 

  // transmit desired state to regulators, as binary number     
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  for (std::vector<LightControlRegulator*>::iterator it =
       _regulators.begin(); it != _regulators.end(); ++it)
    (*it)->setLightIntensity(s);

  _mutex.unlock();  
} 

int LightSystem::getState(int* holder)
{
  _mutex.lock();

  // light intensity stored in displayable form
  (*holder) = _displayed_state; 

  _mutex.unlock(); 
  return 0; 
}

int LightSystem::getError(int* holder)
{
  _mutex.lock();
  (*holder) = _error;
  _mutex.unlock(); 
  return 0; 
}

int LightSystem::update()
{
  _mutex.lock(); 

  // bit pattern in read_state to reflect the sum (bitwise-or) 
  // of all read regulator states
  int read_state = 0;
  int no_burnt_lamps = 0; 
  bool timed_out = false; 
  bool has_alarms = false;
  bool has_warnings = false; 

  // Update referenced regulators
  for (std::vector<LightControlRegulator*>::iterator it =
       _regulators.begin(); it != _regulators.end(); ++it)
  {
    if ((*it)->update() != 0)
    {
       // ERROR while updating regulator
       // Do something useful here
    }
    else
    {
      int tmp = (*it)->getLightIntensity();
      no_burnt_lamps += (*it)->getNoBurntLamps(); 

      // regulator state is read as binary number: 
      // convert to displayable bit pattern, to facilitate 
      // masking values together
      tmp = this->toDisplayableState(tmp);
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      // Handle timeout here
      if ((*it)->lightHasTimedOut())
        timed_out = true;                                   
      if ((*it)->hasAlarms())
        has_alarms = true;                                      
      if ((*it)->hasWarnings())
        has_warnings = true; 

      // Mask read values together 
      read_state |= tmp;
    }
  }

  _displayed_state = read_state;  

  // if timeout occurred, or alarms (e.g., serious errors)
  // are present, set error flag
  if (timed_out || has_alarms)
    _error = 1; 
  else
    _error = 0; 

  // check for inconsistent readings and set errors accordingly:
  // Bit counting method by Brian Kernighan: 
  // see the "C Programming Language" 
  bool inconsistent_reading = false; 
  int bits_set = 0; 
  for (int v = read_state; v; ++bits_set)
    v &= v - 1;

  if (bits_set >= 2)
  {
    // Inconsistent reading detected: decrement timer
    if (_consistency_timer == 0)
      inconsistent_reading = true; 
    else
      --_consistency_timer; 
  }
  else
    _consistency_timer = LS_DEFAULT_TIMEOUT_CYCLES; 

  // UPDATE ALARMS: 
  if (_alarm_inconsistent->update(inconsistent_reading))
    _error = 1; 
  if (_alarm_lamps->update(no_burnt_lamps))
    _error = 1; 

  _mutex.unlock(); 

  return 0; 
}
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Bilaga 3 – Programkod: CCR-
regulator
Nedan  redovisas  ett  utdrag  från  den  konkreta  implementationen  av  en  CCR-
regulator  på  styrsystemets  sida,  med  tillhörande  basklasser  och  deras
programmatiska gränssnitt. 

class RegulatorBase
{
  protected:
    std::string _description; 
    int _modbus_address; 
    int _shm_offset; 

    // Highest recorded priority level of any Alarms 
    // triggered during last update cycle
    AlarmEvent::Priority _highest_error_priority;

    // High-level pointers to all Alarms, used for iteration
    std::vector<AlarmBase*> _alarms; 

    // Soft-pointer to modbus client for communication
    rlModbusClient* _modbus_client;

    rlMutex _mutex;

    // PRIVATE FUNCTIONS: 
    // *** NOT Thread Safe: call from within locked context. 
    template<typename data_t> 
    void updateAlarm(Alarm<data_t>* alarm, data_t value)
    {
      if (alarm->update(value))
      {
        // Alarm is triggered:
        AlarmEvent::Priority prio = alarm->getPriority(); 
        if (prio < _highest_error_priority)
        {
          _highest_error_priority = prio;  
        }
      }
    }

    bool updateTimer(int lhs, int rhs, timecycle_t* timer,
                     timecycle_t reset_cycles);
    virtual void readAllRegistries();
    virtual void checkForErrors();
    virtual void updateAllAlarms();
  public:
    RegulatorBase(AlarmSystem* alarm_system, 
                  std::string description, 
                  int address, int shm_offset, 
                  rlModbusClient* modbus_client);
    virtual ~RegulatorBase();
    bool hasAlarms();
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    bool hasWarnings();
    virtual int update();
};

// Template method
int RegulatorBase::update()
{
  _mutex.lock();

  this->readAllRegistries();
  this->checkForErrors(); 

  _highest_error_priority = AlarmEvent::PRIO_MAX;
  this->updateAllAlarms(); 

  _mutex.unlock(); 

  return 0; 
}

class LightControlRegulator : public RegulatorBase
{
  public:
    LightControlRegulator(AlarmSystem* alarm_system, 
                          std::string description, 
                          int address, int shm_offset,
                          rlModbusClient* modbus_client)
    : RegulatorBase(alarm_system, description, address,
                    shm_offset, modbus_client)
    {

    }

    virtual ~LightControlRegulator()
    {

    }

    virtual int setLightIntensity(int state) = 0; 
    virtual int setDirection(bool set) = 0; 
    virtual int getNoBurntLamps() = 0; 
    virtual int getLightIntensity() = 0; 
    virtual int getDirection() = 0; 
    virtual int getState() = 0;
    virtual bool lightHasTimedOut() = 0;
    virtual bool directionHasTimedOut() = 0; 
}; 

BILAGA 3 – s. 2 (8)



Styrning och övervakning med Pvbrowser
Daniel Kardell 2014-08-20

class CCR_Regulator : public LightControlRegulator
{
  public:
    // Bit masks: 
    // use bitwise-& to obtain individual constituents
    static const int CCR_ALARM_FLAGS        = 0xf20;        
    static const int CCR_WARNING_FLAGS      = 0x0c0; 
    static const int CCR_DIRECTION          = 0x01 << 4;
    static const int CCR_LOCAL_CONTROL      = 0x01 << 5;
    static const int CCR_LIGHT_WARNING      = 0x01 << 6;
    static const int CCR_GROUND_WARNING     = 0x01 << 7;
    static const int CCR_LIGHT_ALARM        = 0x01 << 8; 
    static const int CCR_GROUND_ALARM       = 0x01 << 9;
    static const int CCR_OVERLOAD           = 0x01 << 10; 
    static const int CCR_M                  = 0x01 << 11; 
    static const int CCR_LIGHT_INTENSITY = 0x07;    

    static const int CCR_DEFAULT_TIMEOUT_CYCLES = 5;
    static const int MAX_LIGHT_INTENSITY = 6; 

  private:
    int _command;
    int _status;
    timecycle_t _l_timer;
    timecycle_t _d_timer;
    bool _l_timeout;
    bool _d_timeout; 

    // General alarms
    Alarm<bool>* _alarm_light_deviation;
    Alarm<bool>* _alarm_direction_deviation; 

    // Specific alarms
    Alarm<int>* _alarm_local_control; 
    Alarm<int>* _alarm_light_warning; 
    Alarm<int>* _alarm_ground_warning;
    Alarm<int>* _alarm_light_alarm;
    Alarm<int>* _alarm_ground_alarm;
    Alarm<int>* _alarm_overload;
    Alarm<int>* _alarm_m; 

    // Loggers
    Alarm<int>* _alarm_outgoing;
    Alarm<int>* _alarm_outgoing_dir; 
    Alarm<int>* _alarm_incoming; 
  protected:
    virtual void readAllRegistries();
    virtual void checkForErrors();                  
    virtual void updateAllAlarms();
  public:
    CCR_Regulator(AlarmSystem* alarm_system, 
                  std::string description, int address, 
                  int shm_offset, 
                  rlModbusClient* modbus_client);          
    virtual ~CCR_Regulator();

    virtual int setLightIntensity(int state);               
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    virtual int setDirection(bool set);

    virtual int getNoBurntLamps();
    virtual int getLightIntensity();
    virtual int getDirection();
    virtual int getState();

    virtual bool lightHasTimedOut();
    virtual bool directionHasTimedOut();
};

void CCR_Regulator::readAllRegistries()
{
  // Read all registries
  _status = _modbus_client->readShort(_shm_offset,
                                      CCR_STATUS_OFFS); 
  _command = _modbus_client->readShort(_shm_offset,
                                      CCR_CMD_OFFS);        
} 

void CCR_Regulator::checkForErrors()
{
  _l_timeout = this->updateTimer(_status & CCR_LIGHT_INTENSITY,
                        _command & CCR_LIGHT_INTENSITY,
                        &_l_timer, CCR_DEFAULT_TIMEOUT_CYCLES);
  _d_timeout = this->updateTimer(_status & CCR_DIRECTION,
                        _command & CCR_DIRECTION, 
                        &_d_timer, CCR_DEFAULT_TIMEOUT_CYCLES); 
}       

void CCR_Regulator::updateAllAlarms()
{
  // Alarm update cycles: will set the highest error 
  // priority if necessary
  this->updateAlarm(_alarm_light_deviation, _l_timeout); 
  this->updateAlarm(_alarm_direction_deviation, _d_timeout);
  this->updateAlarm(_alarm_local_control, _status);
  this->updateAlarm(_alarm_light_warning, _status);
  this->updateAlarm(_alarm_ground_warning, _status);
  this->updateAlarm(_alarm_light_alarm, _status);
  this->updateAlarm(_alarm_ground_alarm, _status);
  this->updateAlarm(_alarm_overload, _status);
  this->updateAlarm(_alarm_m, _status);

  // Logging of state changes
  this->updateAlarm(_alarm_incoming, _status); 
}

CCR_Regulator::CCR_Regulator(AlarmSystem* alarm_system, 
                             std::string description, 
                             int address, int shm_offset,
                             rlModbusClient* modbus_client)
  : LightControlRegulator(alarm_system, description, address,
                          shm_offset, modbus_client)
{
  _status = 0;
  _command = 0;
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  _l_timer = 0;
  _d_timer = 0; 
  _l_timeout = false;
  _d_timeout = false; 

  // SET ALARMS
  // (remember to add all to vector <alarms>)

  // General alarms                       
  _alarm_light_deviation = new Alarm<bool>(true, EQUALS,
                         description + " REG AVVIKELSE",
                         AlarmEvent::ALARM, alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_light_deviation); 

  _alarm_direction_deviation = new Alarm<bool>(true, EQUALS,
                        description + " RIKTNING AVVIKELSE",
                        AlarmEvent::ALARM, alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_direction_deviation); 

  // Specific alarms
  _alarm_local_control = new Alarm<int>(CCR_LOCAL_CONTROL,
                ALL_BITS_SET, description + " LOKAL STYRNING",
                AlarmEvent::ALARM, alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_local_control); 

  _alarm_light_warning = new Alarm<int>(CCR_LIGHT_WARNING,
                ALL_BITS_SET, description + " LAMPFEL VARNING",
                AlarmEvent::WARNING, alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_light_warning); 

  _alarm_ground_warning = new Alarm<int>(CCR_GROUND_WARNING,
                ALL_BITS_SET, description + " JORDFEL VARNING",
                AlarmEvent::WARNING, alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_ground_warning); 

  _alarm_light_alarm = new Alarm<int>(CCR_LIGHT_ALARM,
               ALL_BITS_SET, description + " LAMPFEL LARM",
               AlarmEvent::ALARM, alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_light_alarm); 

  _alarm_ground_alarm = new Alarm<int>(CCR_GROUND_ALARM,
               ALL_BITS_SET, description + " JORDFEL LARM",
               AlarmEvent::ALARM, alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_ground_alarm); 

  _alarm_overload = new Alarm<int>(CCR_OVERLOAD, ALL_BITS_SET,
               description + " OVERLOAD", AlarmEvent::ALARM,
               alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_overload); 

  _alarm_m = new Alarm<int>(CCR_M, ALL_BITS_SET, 
               description + " M", AlarmEvent::ALARM,
               alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_m); 

BILAGA 3 – s. 5 (8)



Styrning och övervakning med Pvbrowser
Daniel Kardell 2014-08-20

  _alarm_outgoing = new Alarm<int>(0, ALWAYS, 
                    description + " UTGAENDE",
                    AlarmEvent::OUTGOING_ORDER, alarm_system);
  _alarms.push_back(_alarm_outgoing); 

  _alarm_outgoing_dir = new Alarm<int>(0, ALWAYS, 
                 description + " UTGAENDE RIKTN",
                 AlarmEvent::OUTGOING_ORDER, alarm_system);
  _alarms.push_back(_alarm_outgoing_dir); 

  _alarm_incoming = new Alarm<int>(0, CHANGE, 
                 description + " INKOMMANDE",
                 AlarmEvent::INCOMING_RESPONSE, alarm_system); 
  _alarms.push_back(_alarm_incoming); 
}

CCR_Regulator::~CCR_Regulator()
{
  // Note: alarm deallocation now happens 
  // in the base class RegulatorBase
}

int CCR_Regulator::setLightIntensity(int state)
{
  _mutex.lock();

  // Read current CMD state and preserve the other bits
  int current = _modbus_client->readShort(_shm_offset,
                                          CCR_CMD_OFFS); 
  current &= ~CCR_LIGHT_INTENSITY;                        
  int transmission = current | (state & CCR_LIGHT_INTENSITY); 

  _modbus_client->writePresetSingleRegister(_modbus_address,
                                            CCR_CMD,
                                            transmission); 

  _alarm_outgoing->update(transmission); 

  _mutex.unlock();

  return 0; 
}

int CCR_Regulator::setDirection(bool set)
{
  _mutex.lock();

  int current = _modbus_client->readShort(_shm_offset,
                                          CCR_CMD_OFFS);
  current &= ~CCR_DIRECTION; 
  int transmission = current | (set ? 0xff & CCR_DIRECTION 
                                    : 0x00);

  _modbus_client->writePresetSingleRegister(_modbus_address,
                                            CCR_CMD,
                                            transmission); 
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  _alarm_outgoing_dir->update(transmission); 

  _mutex.unlock(); 

  return 0; 
}

int CCR_Regulator::getNoBurntLamps() 
{
  _mutex.lock(); 

  int ret = 0; 

  // CCR type does not count exact number, but guarantees 
  // that an alarm/warning means "at least <x> no burnt lamps":
  // here we select the most severe case and return the  
  // corresponding number. 

  if (_status & CCR_LIGHT_ALARM)
    ret = 4;
  else if (_status & CCR_LIGHT_WARNING)
    ret = 2; 

  _mutex.unlock(); 

  return ret; 
}

int CCR_Regulator::getLightIntensity()
{
  _mutex.lock();                  
  int ret = _status & CCR_LIGHT_INTENSITY; 
  _mutex.unlock(); 

  return ret; 
}       

int CCR_Regulator::getDirection()
{
  _mutex.lock();
  int ret = _status & CCR_DIRECTION;
  _mutex.unlock();

  return ret; 
}

int CCR_Regulator::getState()
{
  _mutex.lock();
  int ret = _status; 
  _mutex.unlock();        

  return ret; 
}
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bool CCR_Regulator::lightHasTimedOut()
{
  _mutex.lock();
  bool ret = _l_timeout; 
  _mutex.unlock(); 

  return ret; 
}

bool CCR_Regulator::directionHasTimedOut()
{
  _mutex.lock();
  bool ret = _d_timeout;  
  _mutex.unlock(); 

  return ret; 
}
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