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EXAMENSARBETE

Motorsimulering på CAN-buss
Boxcar SAAB 95

Sammanfattning

I denna rapport beskrivs hur man gått tillväga när man på en befintlig el-rigg utforskar
meddelanden som skickas på CAN-bussen. Med hjälp av Vectors program CANoe och
Autocoms breakout box har man läst av CAN-bussen och försökt att tolka dessa
meddelanden. Man har även via givare på el-riggen skickat in signaler till styrdon som
sen blivit meddelanden på CAN-bussen.

För att göra detta har man studerat CAN (Controlled Area Network). Man har satt sig in
i programmet CANoe och studerat de styrdon som sitter på el-riggen.

Detta har gjorts i ett försök att skapa en egen databas över de signaler som sänds på
CAN-bussen på en Saab 95 automat, av årsmodell –99.
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DISSERTATION

Engine simulation of a CAN-bus
Boxcar SAAB 95

Summary

This report accounts for the results obtained by studies of the messages transmitted  on
the CAN-bus in an existing boxcar. This work was carried out by the support of the
software solution  ”CANoe” and ”Breakout boxes”, that made it possible to read
messages and investigate their purposes. The sensors throughout the car were also
affected in order to affect messages.

To succeed in this matter, CAN was carefully studied. The software CANoe and WIS
were investigated in order to obtain knowledge.

Keywords: Boxcar, Breakout box, CAN, CAN-bus, CANoe, Sensor, Simulation,
WIS.

Publisher: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology
Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99  E-mail: teknik@htu.se

Author: Malin Richardson, Unn Sandell
Examiner: University lecturer Björn Sikström
Advisor: Asso prof. Stephan Mangold, Chalmers Industriteknik
Subject: Electrical Engineering, Electronic Systems
Language: Swedish Number: 2003:E012 Date: June 04, 2003



Motorsimulering av CAN-buss

iii

Förord
Denna rapport ger en bild över det elektriska systemet i en Saab, modell 95 med dess
tillhörande komponenter såsom dess fältbuss (CAN) med tillhörande styrnoder och
försök till att utföra backward engineering.

Det första kapitlet ger läsaren av rapporten bakgrunden och syftet med detta
examensarbete och kapitel två beskriver examensarbetets förutsättningar.

Tredje och fjärde kapitlet beskriver fordonets elektriska uppbyggnad av fältbussen och
dess styrdon.  I fjärde kapitlet ges en mer generell bild av hur CAN-bussen och dess
telekommunikation fungerar.

Av Vector och deras produkter såsom mjukvaran CANalyzer/CANoe samt hårdvaran
CAN-AC2-PCI ges en närmare framställning av i kapitel fem.

Kapitel sex skildrar hur man gått tillväga för att lösa och nå målet som satts upp.
Resultat och diskussion presenteras i kapitel sju och åtta.

Kapitel nio avhandlar slutsatser såsom analys av resultat och rekommendationer till
fortsatt arbete.

Tillhörande denna rapport bifogas flertal bilagor, blandannat en bilaga med en enklare
introduktion till Vectors mjukvara CANalyzer/ CANoe samt två bilagor med
meddelanden som avlästs på höghastighetsbussen och låghastighetsbussen.

Vi tackar Maria Zandfeld, projekt ledare på Microbind House och vår handledare
Stephan Mangold från Chalmers Industriteknik som gjort det möjligt för oss att göra ett
examensarbete på Microbind House.

Vi riktar även vår tacksamhet till examinator Björn Sikström, Högskolan
Trollhättan/Uddevalla  för det stöd och hjälp han givit oss.

Vi tackar även SAAB i Trollhättan, särskilt Ingmar Söderlund och Ulf Sandén som varit
tillmötesgående och tålmodiga när vi haft frågor.

Vi vill även tacka Bengt Andersson och Mattias Carlsson på Autocom som lånade ut en
breakout box vilket har hjälpt oss i vårt arbete.

Mats Larsson och Bengt Samuelsson Vector Göteborg som funnits tillhand och svarat
på frågor om deras verktyg.

Även ett tack till Mikael Hallberg och Stig Kjörnsberg på Saab ANA .

Till sist ett tack till Mats Björkman på Active Attention AB, Erik Hellström på
Microbind House och Bror-Erik Svensson, elev på högskolan i Trollhättan/Uddevalla,
som kom med tips och goda idéer.
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1 Inledning
Målet med examensarbetet är att simulera en bilmotor på CAN-buss (Controller Area
Network) på befintlig boxcar. De problem som vi stod inför var hur bilen fungerade, hur
CAN-bussen fungerar med alla dess komponenter och hur vi får kommunikation med
bilen. I denna rapport förklaras uppbyggnaden av en fältbuss i riggen (Saab 95) och
simulering av denna CAN-buss. Tillgänglig litteratur har varit böcker om CAN-
Controller Area Network, SAAB:s verkstadshandbok ( WIS-Workship Information
System) samt Internet.

1.1 Bakgrund
Detta examensarbete är en påbyggnad av ett tidigare examensarbete, uppbyggnad av ett
fordons kompletta elsystem. Det examensarbetet utfördes av Stefan Petersson och Göran
Sjölund, studenter från HTU. Deras uppgift var att demontera en Saab 95 och bygga upp
dess elsystem på en el-rigg, en så kallad boxcar.

Examensarbetet utfördes på Microbind House Uddevalla. Microbind House är ett
samarbetsprojekt mellan Uddevalla kommun, Chalmers Tekniska Högskola, Västra
Götalandsregionen, länsstyrelsen och Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Projektet
delfinansieras av EU mål 2. Denna allians mål är att skapa och dra till sig
högteknologiska företag från bland annat utlandet och småföretagare i regionen, för att
därigenom skapa nya arbetstillfällen. Microbind House inriktar sig på mikroteknik, och
är inne i ett spännande expansivt skede med att bygga laboratorium. Där kommer
testning och utprovning av produkter att ske. Elriggens syfte är att få barn och ungdomar
intresserade av ny teknik och tekniska ämnen. Microbind House mål är att utveckla
teknik i människans tjänst, gränssnitt mellan människa och teknik, så kallad HIT,
Human Interaktive Technology.

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete på 10 poäng, är att få bort felmeddelande på
instrumentpanelen på el-riggen som orsakas av felaktiga signaler från motorn. Dessa
signalers simuleras i ett mjukvaruprogram.

Målet är att simulera tomgång samt i mån av tid gaspådrag. Alla felsignaler på
instrumentpanelen ska elimineras.
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1.3 Avgränsningar
Avgränsningar är att i första hand simulera motor på tomgång. Allt annat görs i mån av
tid.

1.4 Revidering av syfte och mål
Under arbetets gång framkom det att för att nå målet behövdes tillgång till Saab:s data
directory (s.k. IVLAN), signaldatabasen till deras CAN-buss. I signaldatabasen finns
alla Saab:s ID-nummer, noder och signaler. Denna kan Saab inte ge ut eftersom den
betraktas som en företagshemlighet. Därför ändrades examensarbetets mål till att
försöka ta reda på var ifrån de olika identiteter och meddelandena kommer ifrån och vad
de betyder, så kallad backward enginering. Detta arbete genomfördes med hjälp av
programvaran CANoe och Autocoms breakout box för att läsa av CAN-bussen.

2 Förutsättningar
En förutsättning för detta examensarbete är tillgång till en el-rigg av en Saab 95, där hela
bilens elsystem är uppsatt. Elsystemet är uppbyggt av CAN-bussar och av elledningar
som ej är kopplade till CAN-bussen. För att klara uppgiften ska mjukvara införskaffas
och installeras samt en dator och lämplig litteratur.

2.1 Microbind House´s elrigg
Microbind House´s egna el-rigg, som byggdes av exjobbarna Göran Sjölund och Stefan
Peterson sommaren 2002, består av ett u-format aluminiumchassi. Där ratt,
instrumentpanel och förarstol är placerad mitt i ”u:et”. Alla ledningsnät med tillhörande
komponenter ligger väl synligt och åtkomligt utmed riggens långsidor. Detta för att göra
riggen funktionell och pedagogisk för vidare utbyggnad och demonstration

El-riggen är uppbygg av Saab 95, 99-årsmodell, combi, automat med en rak 4-cylinders
standardmotor, på 170 HK och med beteckningen 2.3t. Bilen skänktes av Saab i
Trollhättan och var en så kallad provbil.
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2.2 Elsystemet
CAN-bussen kopplar samman alla styrdonen i bilen. Styrdon som finns är Trionic,
TCM, MIU, TWICE, DICE, PMM, SID och PSM samt ABS och SRS som dock ej
direkt är anslutna till bussystemet. CAN-bussen är i sin tur uppdelad i två olika bussar;
I-bussen (Instrument Bus) och P-bussen (Powertrain Bus). Det är P-bussen som är
intressantast i det här fallet, eftersom det är där som signalerna från Trionic
(Motorstyrsystemet) och TCM (Transmission Control Module, Automatväxellådans
styrdon) skickas. Med hjälp av Autocoms breakout box kommer man enkelt in på CAN-
bussen via Trionic.

Elsystemet i bilen består förutom av CAN-bussen även av ett stort ledningsnät, som i sin
tur är uppdelad i åtta olika delnät. Dessa delnät är främre, drivaggregat, instrument,
framdörr (uppdelat i förar- och passagerardörr) bakdörr (uppdelat i höger och
vänsterdörr), tak, baklucka, och bakre. Förutom dessa delnät finns komponenter vilka
har egna nät.
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2.3 Breakoutboxen
För att komma åt CAN-bussen och alla dess anslutningar lånades en breakoutbox ifrån
företaget Autocom i Trollhättan. Breakoutboxen kopplas enkelt till Trionics kontaktdon
och har 70 anslutningar, lika många som Trionicen har stiftanslutningar. På dessa kan
man läsa av signaler direkt eller skicka in signaler till styrdonet.

Figur1. Autocoms breakuotbox för inkoppling till Saab:s motorstyrdon Trionic.

Autocom är ett företag som utvecklar och tillverkar diagnosverktyg som är enkla att
använda för mindre bilverkstäder och som inte specialiserar sig på ett bilmärke. Deras
universalverktyg är ett billigare alternativ till de diagnosverktyg som de specifika
bilföretaget har att erbjuda.
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3 Styrdonen
I dagens moderna bilar har man lagt till styrdon för att bilen lätt ska kunna anpassas till
olika utrustingsalternativ och specifika krav som olika länder ställer. Varje styrdon har
sitt speciella område att ta hand om och alla styrdonen är sammankopplade med en
CAN-buss (Controller Area Network). Detta för att meddelanden mellan de olika
styrdonen ska gå snabbt och säkert. De upptäcker direkt om något är fel och talar om
detta för föraren och vad denna bör göra för att åtgärda felet.

Styrdonen skickar information som andra styrdon är beroende av. Exempelvis skickas
kylvätsketemperaturen från Tronic till DICE, ACC, MIU och TCM. T ex använder ACC
kylvätsketemperaturen, utetemperaturen och temperaturen inne i bilen för att reglera just
temperaturen inne i bilen.

Vid indikation att fel har uppstått: till exempel när CHECK GEARBOX-lampan på
instrument panelen tänds, behöver det inte vara ett fel på växellådan, utan det kan vara
så att växellådan saknar information från motorn för att kunna fungera ordentligt. Alltså
ligger felet hos motorn i det fallet.

Motorstyrsystemet på Saab 95 heter Trionic T7. Trionic, TCM (Transmission Control
Module, automatväxellådans styrdon) och MIU (Main Instrument Unit,
huvudinstrument) är sammankopplade på P-bussen (Powertrainbus) som är
höghastighetsbussen på CAN-bussen. MIU ser till så att den information som finns på
P-bussen också finns tillgänglig på I-bussen. P-bussen är 10-gånger snabbare än I-
bussen.  På I-bussen sitter de övriga styrdonen; CDC (CD changer, CD-växlare),
AUDIO (huvudenhet), PSM (Power Seat Memory, stolsminne), PMM (Power Mirror
Memory, backspegelminne), ACC (Automatic Climate Control, automatisk
klimatstyrning), SID (Saab Information Display), TWICE (Theft Warning Integrated
Central Electronics, Centralelektronik med stöldlarm) och DICE (Dashboard Integrated
Central Elecronics, Panelelektronik).
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Figur2.Styrdonens kommunikation på hög och låghastighetsbussen i Saab 95.

Två av styrdonen är inte inkopplade på CAN-bussen. Den ena är ABS (Anti Block
System) och den andra SRS (Airbag). ABS skickar däremot ett meddelande till MIU
som anger hastigheten. Hastigheten visas sen på instrumentpanelen, men är även
intressant för AUDIO som i takt med att hastigheten ökar höjer volymen på radion.
Trionic är också intresserad av hastigheten för att jämföra den med motorvarvtalet och
vilken växel som är vald.
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PMM

MIU

TCM

Trionic
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SID
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3.1 Trionic
Trionic är styrdonet som bestämmer hur motorn ska arbeta. Den är främst intresserad av
de signaler som kommer från MIU, TCM, TWICE och DICE och från de givare (noder)
som är ansluta på själva motorn.

Till exempel så kommer på bussen meddelande om vilken växel som ligger i och
maximalt vridmoment från TCM och tillsammans med bilhastigheten bestämmer
Trionic motorvarvtal och skickar tillbaka den informationen till TCM tillsammans med
gaspedalläge och motormoment. TCM kan då avgöra om rätt växel är vald. Se bilaga A
Trionic ut- och insignaler till bussen.

Trionic Utsignaler till bussen

Till TCM: gaspedalläge, motormoment, motorvarvtal, kick down.

Till MIU: check engine lampan, shift up lampa, bränsle förbrukat sedan start,
motorvarvtal, kylvätsketemperatur.

Till DICE: motorn har startat, kylvätsketemperatur, diagnoskommunikation.

Till ACC: motorn har startat, motorvarvtal, kylvätsketemperatur.

Till SID: textmeddelande(om tanklock), ljud(vid textmeddelande).

Trionic Insignaler till bussen

Från MIU: bilhastighet och bränslenivå

Från TCM: växelväljarläge, SPORT, maximalt tillåtet motormoment

Från DICE: A/C, A/C-tryck, strömförbrukning, förhöjd tomgång, backväxel.

Från TWICE: immobilisering.
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3.2 MIU
Huvudinstrumentets huvud uppgift är att kopplar samman I-bussen och P-bussen. MIU
ser till så att informationen som finns på P-bussen även finns tillgänglig på I-busse och
tvärtom. MIU filtrera dock bort de meddelanden på I-bussen som inte är intressanta för
P-bussen. MIU får även informationen från sina egna givare. MIU ansvarar även för att
föraren får den information denne behöver på instrumentpanelen.

Signaler från Trionic till MIU är kylvätsketemperatur, check engine, SHIFT UP (lampa
som ger föraren information att han/hon bör växla upp), CRUISE( en lampa som tänds
när farthållaren är aktiverad), bränsle förbrukad sedan start och aktuell motorvarvtal.

Hastighetsmätaren är elektronisk och visar aktuell hastighet. Informationen kommer
från TC/ABS-styrdonet direkt in till MIU.

Vägmätardisplayen visar total körd sträcka, den finns lagrad i huvudinstrumentets
styrdon. Trippmätaren visar ett fyrsiffrigt register i km (000.0).

Varvräknaren är också elektronisk och visar aktuellt motorvarvtal. Den får
informationen från Trionic.

Bränslemätaren informerar föraren om hur mycket bensin det finns i tanken. Om det är
mindre än 10 liter övergår MIU till att mäta bränsleförbrukningen. Den informationen
fås från Trionic.

MIU får information från dessa styrdon:

DICE: blinkers, dimljus och diagnoskommunikation.

TWICE: Dörrar är öppna, immobilisering(stöldlarm) och
rattplasering(vänster eller höger styrd.

SID: INFO DISP, Rheostatvärde, night panel, displaybelysning, ljusstyrka
i kupén.

TCM: Växelväljarläge, CHECK GEARBOX, SPORT och WHINTER.

MIU skickar ut information på bussen om:

Bilhastigheten: Trionic, TWICE, AUDIO, DICE, SID och ACC.

Ljud: SID.

Bränslenivå: SID, Trionic.

Vägmätarställning: SID.

Diagnoskommunikation: DICE.

Startnyckelns identifieringsnummer: TWICE.
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3.3 TCM
TCM är styrdonet som sköter växellådan. TCM  styr aktuell växel och växlingspunkter
beroende på valt körprogram normal eller winter. Växlingarna styrs av solenoiderna S1
och S2 som i sin tur styrs av styrdonet. Styrdonet avgör också om och när
momentomvandlaren Lock Up ska aktiveras. Lock up styrs av solenoidventilen SL.
TCM  styr systemtryck också. Vid fel på styrdonets in och eller utgångar sätts styrdonet
i Limp home och nöddriftprogram aktiveras.

Data till TCM:

Gaspedalläge
Motormoment
Kickdown
Motorvarvtal

*Bromsljus

TCM svarar:

Maximalt tillåtet vridmoment
växelväljarläge
Textmeddelande till SID ( Hög oljetemp)
CHECK GEARBOX-lampa till och från

SPORT
WINTER

Figur3. Kommunikation till och från växellådans styrdon TCM på CAN-bussarna.

Trionic TCM

Twice

Buss data T7

TCM Trionic

MIU
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3.4 DICE
DICE är styrsystem för elektriska funktioner i bilen. Detta styrdon kommunicerar med
hjälp av bilens ledningsnät och I-bussen med ingående enheter och andra system.
Dessutom är DICE försedd med diagnosfunktion och sätter felkod när fel uppstått.

Dessa funktioner ansvarar DICE för:

Yttre belysning, Innerbelysning, Reostatkontroll, Ljudvarning, Intervalltorkning
(vindruta), Torkning (strålkastare), Eluppvärmd bakruta och backspeglar, Kylfläkt och
AC-funktionen.

För att kunna reglera ljusstyrkan hos lamporna i knappar och reglagen är
spänningsmatningen pulsbreddsmodulerad (PWM). När Nattbelysning (Night panel) på
SID enheten är vald, lyser de med begränsad styrka.

En ljudvarning sänds ut när nyckeln är kvar i tändningslåset och förardörren öppnas.
Eller om parkeringsljuset är tänt och nyckeln inte sitter i tändningslåset och förardörren
samtidigt öppnas.

Med hjälp av potentiometer som sitter på torkarströmställarens reglagearm är
intervalltorkningen ställbar mellan 2 och 15 sekunder. DICE styr även torkarfunktionen
vid vindrutespolning.

Uppvärmning av bakruta och backspeglar kan aktiveras både manuellt eller automatiskt
via bilens ACC-funktion.

DICE styr även kylfläktens till- och frånslag. För att reglera kylfläktens till- och frånslag
behöver DICE information om kylvätsketemperatur, A/C-tryck, utetemperatur och
hastighet.

A/C-kompressorn styrs också av DICE, nödvändig information från andra styrdon och
egna givare är kylvätsketemperatur, A/C-systemets arbetstryck, förångartemperatur,
utetemperatur, hastighet och hur länge motorn har varit igång. Om DICE godkänner att
A/C-kompressorn får arbeta så skickas ett bussmeddelande till Trionic.

3.4.1 OBD

OBD (On Board Diagnostics) är en standard som alla biltillverkare måste använda. Alla
biltillverkare är tvungna att ha viss mängd information tillgänglig via ett diagnosuttag.
Till exempel ska de ha samma felkoder, det spelar ingen roll om man har en Audi eller
en SAAB, samma felkoder används för samma fel oavsett bilmärke och modell. Detta är
något som USA:s regeringen har drivit på hårt.
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Diagnostik verktyget hos Saab heter Tech 2 och finns hos alla Saab verkstäder. När ett
fel uppstår i bilen åker ägaren till en verkstad och där kan personalen med hjälp av en
Tech 2 (diagnosinstrument) ansluten till diagnosuttaget läsa av felkoderna. I de flesta
fallen kan de utröna vad som är fel ganska snabbt, eftersom styrdonen har viss
intelligens i sig och ska kunna meddela vad som är fel.

3.5 TWICE
TWICE styr följande funktioner:

Lampkontroll, bältesvarning, eluppvärmt baksäte, elmanövererad passagerarstol,
centrallås, immobilisering och stöldlarm.

Lampkontrollen går till så att TWICE mäter spänningen på broms- och bakljusens
ingångar. Vid avbrott skickas meddelande på bussen till SID som aktiverar en
informationstext på displayen och ett pling-ljud. Även DICE använder denna
information för att sätta felkod till diagnosverktyget.

Bältesvarningslampan lyser i 6 sekunder från det att man vridit nyckeln i tändningen till
TILL. Om något bälte då inte är ordentligt ner tryckt fortsätter lampan att lysa. I
passagerarsätet är dessutom sensor som märker om någon sitter i passagerarstolen.
Resistansen i denna sensor varierar med belastningen.

Baksätet är eluppvärmt och TWICE avgör hur långtid som värmen ska vara på. Detta är
beroende av utetemperaturen.

Passagerarstolen är elmanövrerad, detta styrs med hjälp av ett relä. Man kan endast
ändra stolen när tändningen står i läge till eller från med någon av framdörrarna öppna.
Det går inte att ändra stolen med nyckeln i startläge.

Centrallåset kan inta tre lägen: upplåst, låst och stöldskyddslåst. Låsmekanismen och
låsmotorerna är sammanbyggda till en enhet. Är stöldskyddslåset aktiverat kan man inte
låsa upp dörrarna inifrån kupén. Centrallåset styrs med fjärrkontrollen eller att nyckeln
sätts i förardörren, bagageluckan eller med strömställaren i mittkonsolen i bilen.
Förardörrens lås har en mikrobrytare som aktiveras när nyckeln sätts i låset.

Immobilisering innebär att nyckeln är försedd med en transponder med en unik kod. När
nyckeln sätts i tändningslåset finns en mottagare som sänder denna kod till TWICE.
TWICE skickar på bussen denna information till Trionic. Är det rätt kod kan bilen sen
startas. Om det är fel kod stryps bränsletillförseln och startmotorreläet blockeras.

TWICE känner av fordonets sensorer när bilen är larmad och ska utlösa larmet när
någon försöker göra inbrott. I styrdonets processor finns ett styrprogram som är lagrat i
ett PROM (Programmable Read Only Memory). Detta programmeras efter marknaden
och kundens behov med hjälp av diagnosverktyget Tech 2. Informationen som
programmeras in lagras i EEPROM (Electrically Erasable PROM).
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Stöldlarmet utlöses när följande kontaktorer bryts; dörrkontakter, motorhuvskontakt,
bagage-/lastrumskontakt och glaskrossensorer, tändlås (om fel nyckel), vinkelgivare
(tiltsensor). Vinkelgivaren ska larma om någon försöker stjäla hjulen. Till stöldlarmet
hör en siren, den har ett inbyggt batteri ifall att bilbatteriet inte skulle fungera. Även
blinkers lamporna aktiveras när billarmet går.  För att förhindra att stöld  av eller
åverkan på bilen sker, sitter en lysdiod ovanpå instrumentpanelen som indikerar att
larmet är aktiverat genom att blinka.

TWICE får följande information via CAN-bussen:

MIU: bilhastighet.

SID: SID knappen (Night panel), utetemperatur.

DICE: tändningen (till/från).

TWICE sänder ut följande information på CAN-bussen:

broms- och bakljus, dörrar (öppna/stängda), ljud (bältesvarning), passagerarsätet
(upptaget eller inte), signal horn, varningsblinkers, textmeddelande, rattplasering
(vänster/höger), nyckel korrekt, immobilisering, centrallås och diagnos (svarar på
förfrågan från diagnosverktyget).

3.6 SID
SID´s uppgift är att förmedla information till föraren, att styra signalhorn, instrument-
och displaybelysningen och att göra beräkningar för färddatorn.

SID´s egna givare är: utetemperaturgivare (anges i oC), rattkontroll, kylvätskenivågivare,
spolarvätskenivågivare, glödtrådsvakt till framljus, reostat och kupéljussensor.

Rattkontroll: på ratten finns 7 knappfunktioner. En är till signalhornet och de övriga styr
audiosystemet.

Reostatinställningen och kupéljussensorn används för att styra knapp- och
displaybelysningen styrka.

Färddatorn är placerad under displayen ovanför mittkonsollen i bilen. Dessa funktioner
finns att tillgå; TEMP (ute temperaturen), DET (avstånd till tanken beräknas vara tom),
FUEL (genomsittlig bränsleförbrukning), SPD (medelhastighet), DIST (avstånd till
resmål), ARRIV (beräknad ankomstid), ALARM (tidsalarm) och SPD W
(hastighetsvarning).

SID displayen används av samtliga anslutna system när de vill visa CHECK
meddelanden. Den används också för att visa radio, kassett och CD-inställningar. Och
den meddelar när det är dags för service.
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SID gör en beräkning på den tid motorn varit avstängd och på ute temperaturen. Denna
information används till start inställningar på ACC.

Ute temperaturgivaren matas med 5 V över ett inbyggt motstånd på 10kohm.
Spänningen över motståndet är proportionellt mot uteluftstemperaturen.

3.7 ACC
ACC styr klimatet i bilen, temperatur och fläkthastighet.

ACC skickar ut på bussen: textmeddelanden, ljud, A/C, elbakruta och svarar på
diagnoskommunikation på I-bussen.

ACC mottager följande information på bussen:

DICE: om bakrutans eluppvärmning är på och diagnos begäran.

TWICE: om passagerare sätet är upptaget och rattplacering.

MIU: bilhastigheten.

SID: vald temperatur (anges i Celsius eller Fahrenheit), språk (engelska,
tyska, franska, spanska eller svenska), rheostatvärde och rheostatvärde natt
(night), om night panel är till, vad display belysningen är inställd på,
yttertemperatur och hur länge motorn varit avstängd ( i minuter).

Trionic: motorn har startat, motorvarvtal och kylvätsketemperatur.

3.8 AUDIO
I Audio systemet ingår; Huvudenhet med radio, kassettbandspelare och CD-spelare, SID
displayen, Förstärkare, Högtalare, Antennsystem, Rattströmställare och CD-växlare
(tillval).

Audiosystemet är utrustat med ett elektroniskt stöldskydd som samverkar med bilen.
Det innebär att första gången som audiosystemet installeras på en bil ingår den och bilen
ett så kallat ”giftermål”. Varje gång audiosystemet kopplas på kontrolleras att de
ingående komponenterna är de rätta.
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Radion är en AM/FM-mottagare med PLL- Phase Locked Loop, frekvenssyntes för
exakt stationsinställning. Den är på fabriken förprogrammerad och vid spänningsbortfall
försvinner inte den lagrade programmeringen. För EU marknaden är bilarna utrustade
med RDS-radiobaserad på dubbel tuner teknik. Detta förbättrar kvaliteten på RDS-
mottagningen och RDS radiotjänster.

För att enkelt och säkert kunna manövrera audiosystemet sitter i ratten speciella
rattströmställare. Dessa är anslutna till SID. SID läser av strömställarnas lägen skickar
den informationen via bussystemet.

3.9 CDC
CD-växlare är av märket Pioneer. CD-växlaren skickar ut information om aktuell skiva
och skivans placering. Eftersom den har en CAN-controller kan den kommunicera med
andra enheter anstlutna till fältbussen såväl som  diagnosverktyg.

3.10  PSM
I den el manövrerbara förarstolen fås en minnesfunktion. Där man kan ställa in stolen i
tre olika minnes lägen. PSM är ett styrdon och en strömställare med fyra knappar. Tre
minnesknappar för programmering och en lagringsknapp för aktivering av minnet.

Inställning av förarstolen kan ske när start nyckeln står i läge ON eller när någon av
framdörrarna är öppna.

För att aktivera ett för inställt minne ska startnyckeln stå i läge ON.

3.11  PMM
De yttre backspeglarna manövreras elektriskt med en spak på förardörren. De är
eluppvärmda och detta styrs från ACC.

Som tillval finns att man kan ställa in backspeglarna i förvalda lägen. Detta sker via
stolens minnesfunktioner.
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4 CAN-Controlled Area Network
Information på CAN-bussen skickas digitalt och seriellt. Informationen är ett paket med
ettor och noller. CAN är ett snabbt, säkert och effektivt sätt att kommunicera mellan
olika applikationer i ett eller flera nätverk. CAN är ett seriellt buss-system speciellt
utvecklad för ”intelligenta” lösningar men även för sensorer och givare tillhörande ett
system eller ett subsystem.

På bussen sitter två eller fler noder som tar emot och skickar meddelanden mellan sig.
CAN-bussen utnyttjar multimasterprincipen, vilket innebär att alla noder kan sända och
ta emot meddelanden. När en nod sänder är den noden master och alla andra noder
lyssnar. Det innebär att inga meddelanden är direkt adresserade till en specifik nod utan
istället utnyttjas vem som får sända av prioriteten i sändarens identitet. Ju lägre ett ID
meddelandet har desto viktigare är datan som noden sänder ut. Varje nod har sina
specifika identiteter med signaler. Detta kallas broadcasting, det vill säga alla noder
lyssnar när en nod sänder och varje enskild nod bestämmer på grundval av
informationen om de ska svara eller inte. Även om två meddelanden går ut samtidigt på
bussen får det meddelandet med lägst binära värde skicka först och det andra
meddelandet får avbryta sin sändning och lyssna istället.

Idag finns det mer än 50 olika CAN protocol controller-chips från mer än  15 olika
tillverkare tillgängliga. De flesta av dem är utvecklade i Tyskland bland annat av
Siemens och  Bosch.

Robert Bosch utvecklade och konstruerade den första CAN-bussen redan för över  17  år
sedan i Tyskland. 1986 presenterade Robert Bosch CAN på en kongress i Deitrot.  Idag
används CAN-applikationerna främst i fordonsindustrin för snabb seriell data
överföringar mellan elektroniska ”controllers” i motorsystemet. Enligt Bengt
Samuelsson, Field Application Engineer på Vector i Sverige finns det ingen bra standard
för användning av CAN-bussar i passagerarbilsindustrin, men väl i den tunga
fordonstillverkningen ( lastbilsindustrin). De flesta biltillverkare använder dock samma
underleverantörer och de vill inte utveckla flera olika system och hålla reda på dem, så
på så sätt kan likvärdiga lösningar ha använts i de olika CAN-systemen. Till slut är det
ändå upp till varje konstruktionsavdelning hur man utnyttjar och programmerar sina
CAN-bussar.
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Från början utvecklades CAN protokollet för att användas i bilar, men har även börjat
användas mer och mer inom tillverkningsindustrin. Då med intelligenta lösningar så
kallad CANOPEN. Det innebär att CAN också används i maskiner för kopplingar i
distribuerade nätverk mellan maskin, övervakningssystem och människa. På bilden
nedan kan man i det högra fönstret längst upp se de 1:or och 0:or som går på bussen.
Utvecklings mjukvaran CANscope från Vector visar grafiskt de olika bussnivåerna på
höghastighetsbussen och låghastighetsbussen såväl som deras skillnad i spänning över
tidsaxeln i  oscilloskop fönster.

Figur4. Monitorbild från en av Vectors programvara för CAN-kommunikation, det övre fönstret
visar spänningsmässigt de ettor och nollor som sänds på bussen.
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En Can buss består av en balanserad (differential) 2-tråds interface med tillhörande
noder. Se bilden nedan.

Figur5. CAN-bussen 1:or och 0:or urskiljs genom att spänningsmässigt variera mellan 2,5V och 5V.

I industriellt dagligt tal kallas CAN ( CANOpen) för fältbuss. Via en eller två ledningar
skickas ettor och nollor. På främst höghastighetsbussar används två trådar för att minska
störkänsligheten: ”se figur ovan”. Skillnaden i spänning mellan ”etta” och ”nolla” blir
dubbelt så stor. Nollor är dominanta. Man skiljer på höghastighets ( high speed) och
låghastighet ( low speed) –bussar. Höghastighetsbussar har en överföringshastighet på
upp till 1 Mbps (Megabit per sekund) och låghastighet ligger på upp till 120 kbps
(kilobit per sekund).

För Höghastighetsbussar är standarden ISO 11898 och för låghastighetsbussar heter
standarden ISO 11519-2.

4.1 Meddelanden
Det finns ett flertal olika typer av meddelanden som skickas och tar emot av alla de
olika noderna. De två vanligaste är standard och extended  meddelanden. Standard
meddelanden används när det är viktigt att meddelanden går fram snabbt och säkert till
exempel vid motorstyrning. Den har 11 bitar som id. Extendend meddelanden används
då det inte är lika bråttom att informationen går fram, t.ex. när man blinkar med
blinkersen eller sätter i nyckeln. Extended meddelandet har 29 bitar i sitt id.  Med
standard meddelande kan upp till 2048 olika CAN-meddelanden  finnas i ett system och
för extended meddelanden med 29 bitars identitet finns möjligheter att få upp till 536
miljoner olika meddelanden.

5V
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1:a0:a
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1 3 4 5

µs
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Ytterligare tre sorters ramar förutom standar och extended ramar är felramar,
överlastingsram och remote ram.

Figur6.  Ett standard meddelandes uppbyggnad.

Varje meddelande ram är uppdelat i ett flertal fält, till exempel Arbitrarion field,
Control, Datafield, CRC field mm.

SOF (Starta Of Frame)  markerar början på meddelandet när SOF =0.

Arbitration field -innehåller meddelandets id ( 11 bitar) samt RTR (Remote
Transmission Request). RTR - biten används av mottagande noder för att urskilja om
meddelandet är förfrågan efter data från en annan nod eller innehåller skickad data. Om
RTR är satt till en 1:a, innehåller ramen en förfrågan ( request) och har då inget datafält
( Data Field) även om DLC ( Data Length Code) påvisar det. Det innebär att alla
mottagande noder kan kontrollera om den sändande noden är definierad eller inte.
Förfrågan ( request) och svaret på förfrågan är två helt olika meddelanden, vilket
innebär att svaret kan fördröjas gentemot meddelanden med högre prioritet.

Control field- Kontrollfältet innehåller sex bitar bestående av två reserverade bitar som
kallas r1 och r0, samt fyra DLC-bitar( Data Length Code) som också är reserverade. Den
första biten r1, är en IDE bit (Identifier Extension), vilket innebär att  om r1 är en
dominant bit ( 0:a)  , är meddelandet ett standard meddelande och att det inte finns fler
identitetsbitar att sända. DLC består av fyra bitar som talar om hur många bytes
datafältet utnyttjar.

Datafältet kan innehålla från 0  upp till 8 bytes

Data-fältet – innehåller data från 0 bytes upp till 8 bytes.
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CRC field  (Cyclic Redundancy Check) -  (Cyklisk Redundans Check) Fältet består av
sexton  bitar, som kontrollerar med en algoritm att inga fel detekteras i meddelandet.
Dvs. mottagaren kan själv kontrollera att meddelandet är riktigt genom att jämföra med
meddelandets CRC-fält och vad mottagaren själv får för CRC-tal. Om sändarens och
mottagarens jämförelser inte stämmer överens skriver den mottagande noden ej över den
första biten i bekräftarfältet (Acknowledge field). Dock kan inte meddelandet rättas om
fel detekteras.

The ACKnowledge field, Bekräftar fältet består av två bitar. Den första biten är en  Slot
bit, som är en etta men som blir överskriven av en  nolla när meddelandet har blivit
riktigt mottagen av en annan nod.  Den andra biten är  en begränsar bit som också är en
etta.

EOF ( End of Frame field)- ”slut på ramen” innehåller sju ettor i rad.

INT – (INTermission) Mellan varje meddelanderam måste minst tre ressesiva  ( icke
dominant) bitar ( 1:or) skickas. Det är för att detektera att bussen verkligen är ledig.

4.1.1 Olika meddelanderamar

I CAN-protokollet är det inte endast standard och extenderd ramar som sänds på
fältbussen utan även overload, error samt remote ramar. I följande stycken avhandlas
skillnaden mellan dessa olika meddelanden.

Extended meddelanden

Skillnaden mellan standard och extended meddelanden är förutom antalet bitar i id
numret att inga förfrågningar (request) görs i extended meddelanden. Istället för RTR-
biten i urskiljningsfältet finns här istället en SRR-bit. Samt att kontrollfältet har två
reserverade bitar istället för en reserverad bit.  IDE-biten är här satt till nolla för att visa
att det är ett extended meddelande.

Remote-ram

Oftast är trafiken självgående på bussen, men ibland behövs ytterligare information från
någon nod. Denna efterfrågan görs genom att en remote-ram skickas. Remote-ramen
skickar då ett id som matchar identiteten med den efterfrågade nodens identitet dataram.
Den efterfrågade ramen svarar då med ett meddelande på remoteförfrågningen.
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Error frame

Då någon nod upptäcker ett bussfel avbryter den mottagande noden överföringen av ett
meddelande genom att genera en ”active error flag”, bestående av sex konstanta
dominanta bitar. Dessa sex bitar aktiverar/bryter bitstuff regeln, vilket innebär att den
sändande noden blir uppmärksam på bit stuff-felet och i sin tur genererar en errorframes
själv. Om en node är i ”error passive” tillstånd skickar noden en ”error passiv flag” som
också har ett felbegränsarfält. Felflaggan består av sex ressesiva bitar, och hela error flag
ramen består av fjorton  ressisiva bitar.

Error ramen består av:

Felflags fält, med bitar som beror på vilken status noden befinner sig i och vilken sorts
fel som detekteras

Felbegränsar fält, bestående av åtta ressesiva bitar och som tillåter bussnoden att starta
om kommunikationen på bussen igen, efter ett fel.

I en errorframes kodas inte meddelandet med så kallad bit stuffing. Läs mer om det i
stycke 6.2.

Overload frame

Overload ramar genereras t.ex. av att en nod inte klarar av att ta emot en dataram.
Overload ramen består endast av overloadflag fält och overload delimiter.

4.2 Kodning
Trafiken på bussen kodas av så kallad puls bredds modulation med NRZ –kodning.
NRZ står för Non Return to Zero, vilket innebär att pulserna är av lika bredd och lika
amplitud samt att för varje bit så går signalen ej ner till noll mellan varje bit. Denna
kodning kan användas eftersom CAN-teknologin bygger på två-tråds kabel.

Eftersom inte alla bitar innehåller stigande och fallande ”kant” (edge) så uppstår det två
olika problem.

Identifikationen av start och stopp bitar av individuella bitar i en sträng, med bitar av
samma polaritet är svåra att urskilja och skapar synkroniseringsproblem. Samt genom
att ett obalanserat antal av olika polaritet av DC-komponenter är närvarande i signalen.
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Ett sätt att förbättra säkerheten vid identifieringen av bitarna är att använda en teknik
som kallas bit-stuffing. Det innebär att mikroprocessorn stoppar in en extra bit av
motsatt polaritet i meddelande. Denna begränsning är ”fem till ett”, det vill säga fem
lika bitar av samma polaritet får en extra bit av motsatt prioritet

4.3 Fel detektering
Om ett fel detekteras av en mottagande nod, avbryter den nod som först mottager det
felaktiga meddelandet den sändande noden genom att sända ett felmeddelande
(errorframe). Detta görs genom att slotbiten i bekräftarfältet ej skrivs över och sedan
skickas ramen tillbaka ut på bussen. Med felramen förstår den sändande noden vilket
meddelande som var oriktigt samt att felmeddelandet förhindrar de andra noderna från
att ta emot det felaktiga meddelandet.  Den sändande noden skickar då ut sitt egentliga
meddelande en gång till när bussen är ledig. Ett av huvuddragen som kännetecknar
CAN är att så många fel som möjligt ska upptäckas och tas om hand av CAN-chipset.
Detta görs alltså inte med någon mjukvara till microprocessorerna (de s.k. noderna).

4.3.1 Feldetekterbarhet av CAN vid kommunikation

Det finns fem sätt att detektera olika typer av fel som kan uppkomma i ett CAN-nätverk.
På bitnivå kallas felen bitfel och bit stuff fel och om fel upptäcks på meddelandenivån
kallas felen för CRC-, form -, eller felbekräftelse.

På meddelandenivå kan fel urskiljas på tre olika sätt och på bitnivå finns två olika sätt.

Bit fel

Detta upptäcks när noden samtidigt som den sänder en bit på bussen monitorerar bussen.
När värdet skiljer sig från det noden skickade upptäcks felet.

Bit Stuff fel

Bit Stuff felet upptäcks när sex bitar av samma värde uppenbarar sig i meddelandet som
ska kodas med bit stuff. ( Bit stuff= en extra bit av motsvarande värde stoppas in efter
fem likadana bitar, till exempel fem ettor får en extrabit som är en nolla)

CRC fel

Den mottagna CRC sekvensen överensstämmer inte med den beräknade.

Form fel

Ett form fel uppenbarar sig i de fält med reserverade bitar, till exempel i CRC -
delimiter, ACK- delimiter, EOF fältet med fasta värden, när de får illegala värden. Till
exempel nollor där det ska vara ettor.
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Acknowledge fel

Ett acknowledge fel detekteras om inte ACK slot biten har skrivits över med en
dominant bit i den mottagande noden.

4.4 Felbegränsning (error confinement)
Användningen av felbegränsning (Error confinement), är ett unikt sätt för CAN-
applikationer att urskilja tillfälliga fel såsom spänningsspikar, falska tillstånd och så
vidare till att upptäcka permanenta fel. Fel som kan uppkomma är defekta noder, dåliga
anslutningar, kabelemissioner mm. Felbegränsningen sker genom så kallade felräknare
(error count).

4.4.1  Felräknare (Error count)

För varje felram som upptäcks, räknas en felräknare upp i varje mottagande nod. Varje
nod består av två felräknare, en för sändande fel och en för mottagande fel.

En förenklad beskrivning av hur felräknarna fungerar är att varje mottagande fel värd en
vikt av 1 och läggs i en mottagande felräknareregister (Receive Error Count register)
och att den sändande nodens felram ges en viktning av 8 och läggs i  ett sändande
felräknarregister ( Transmit Error Count register).

Om felmeddelanden fortsätter att skickas och mottagas ökar felräknarna. För varje
riktigt meddelande minskas dessa räknare ner, och om inte några fler fel upptäcks, går
båda räknarna ner till noll. Med hjälp av felräknarna kan man kontrollera tillstånden av
noderna. Nedan följer en uppräkning av de olika tillstånd som bussen kan vara i till följd
av värdet i felräknarna.

Fel Aktiv Tillstånd (Error Active Mode)

Noder arbetar i sin normal tillstånd så kallad error active mode. Det innebär att de båda
felräknarna (sändande och mottagande felräknarna) innehåller en viktning som är
mindre än 127.

Fel  Passiv Tillstånd (Error Passive Mode)

Om registren i felräknarna är större än 127, går noden från att vara i aktivt läge till att gå
till passivt tillstånd. I detta passiva tillstånd kan noden fortfarande sända och ta emot
meddelanden men har en begränsning till hur de flaggar ut sina fel som de kan ha
upptäckt.
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Buss i avstängt tillstånd (Bus off mode)

Om ett fel kvarstår i någon nod, kan noden själv gå i ”avstängningsläge”, vilket innebär
att felräknarens register har en vikt på över 255. Tillståndet varar till felet har åtgärdats i
noden, och noden har aktiverats igen. Dock kan trafiken fortsätta obehindrat för de
andra noderna under tiden.

Säkerheten för fastställande och upptäckt av fel som uppenbarar sig globalt eg över hela
bussystemet är till 100 % detekterbart enligt Mike Schoberg, författare till CAN-
litteratur.

För lokala fel , fel på enskilda noder , så är det endast CRC som ensamt kan detektera
detta.

Upp till 5 enskilda bit fel är till 100 % detekterbara, även om felet distribueras slumpvis
med kod ordet. Alla enskilda bitfel är detekterbara om deras totala nummer är udda med
kodordet.

5 Vector
Vector är ett världsomfattande utvecklingsföretag för mjukvara och hårdvara för
Controller Area Network (CAN-nätverk). De inriktar sig även mot LIN, MOST,
Flexray, egentligen all kommunikation mellan de elektroniska komponenterna i en
modern bil. Huvudkontoret ligger i Stuttgart i Tyskland.  Vector finns även i USA,
övriga Europa och Japan. Företaget har ca 300 anställda utspridda över hela världen.

VECTOR Scandinavia (vecscan)
I Sverige representeras Vector av Vecscan som har sitt huvudkontor i Göteborg. De är
återförsäljare i Skandinavien för tyska Vector och har även support. De har ej någon
utvecklingsavdelning (konstruktionsavdelning) men kan eventuellt komma att få det
inom ett par år. Tidigare sköttes Vectors återförsäljning i Sverige av tyska Kvasi, men
för ett år sedan startade Vector upp Vecscan i Sverige.

Kunder från bilindustrin, transport och styr och övervakningsteknologin världen över
använder sig av produkter designade och utvecklade av Vector. Bl.a. har Vector verktyg
och produkter för kommunikation och analys av elektroniska system. De har även
verktyg för   utveckling, kalibrering, simulering  och diagnos av  elektroniska system.
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5.1 Mjukvara och hårdvara för design, konstruktion och test av
nätverk och distribuerade system

För design och konstruktion av CAN-nätverk används mjukvaran CANoe ( CAN Open
Environments), för avlyssnig av CAN-buss används programmet CANalyzer.
CANalyzer/DENalyzer är ett universalt utvecklingsverktyg för bussystem.
CANalyzer/DENalyzer gör det lätt att observera, analysera och addera busstrafiken upp
till 32 kanaler. Med enkla basfunktioner och programmerbara funktioner täcker
CANalyzer de flesta behov, från de första trevande stegen med ett buss-system till mer
komplexa problem.

CANalyzer/DENalyzer används med CAN, CANopen, DeviceNet, FlexRay, MOST(
Media Oriented System Transport) , LIN( Local Interconnect Network) mm. Dessa
variationer av olika nät kan användas i ett och samma system.

CANoe är en utökning av CANalyzer, i CANoe ingår ”allt” det som ingår i CANalyzer.
Dessutom har CANoe utökats med en programmeringsdel som är mer avancerad än den
i CANalyzer samt att man kan göra egna paneler. CANoe  är ett kraftfullt verktyg som
stödjer konstruktion av nätverk genom hela utvecklingsprocessen, från planering ända
fram till användningen av konstruktionen i ett system.
Med CANoe finns även ett gränssnitt mot MATLAB/Simulink/Statefloc samt ett
beskrivning av hur CANoe/CANalyzer kan kontaktas med LabView.

CANdb++ och CANdblib är två program som handhar all data i databasen.
CANdb++ är ett system for definition och administration av kommunikation av data i
distribuerade ECU nätverk. CANdblib är en utveckling av CANdb++ med eget
programmeringsspråk.

För gränssnittet mellan dator och nätverket (CAN-buss) krävs pc kort  såsom ett pcmcia/
cancardx), eller vanligt pci - kort. Dessa PC-kort med  CAN interface har en  micro
controller och  två CAN controllers.

Figur7. Hårdvara för inläsning av CAN-meddelanden, CAN-AC2-PCI.
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Hårdvaran heter CAN-AC2-PCI och kan användas till flera olika mjukvaror från Vector.
T.ex. CANalyzer, CANoe, CANape, Diadem, ProCANopen och CANsetter. Kortet
måste vara licensierat tillsammans med mjukvaran för att kunna fungera. Man kan ha
flera olika mjukvaror till samma kort. Det kan användas till att avläsa låghastighetsbuss
och höghastighetsbuss. Portarna på kortet kan enkelt skiftas från låg- till höghastighet
med en switch.

6 Genomförande

För att kunna lösa vårt problem att kunna göra en simulering av motorn på CAN-bussen
behövdes en bra programvara. Genom Arvid Andersson, CO-OP student på Microbind
House fick vi tips om Vectors programvara. För att hitta alternativ letades det på
Internet. Bland de som hittades fanns IXXAT, YOKOGAWA - CAN Bus Signal
Analyzer, TTTech - TTCAN-Plan, Kvaser, The TTCAN Design Tool med fler.
Merparten av verktygen kommer ifrån Tyskland. Valet föll på Vectors programlösning
eftersom de har support även i Sverige vilket de andra inte har. Dessutom används
Vectors produkter av bland andra SAAB och VOLVO.

WIS (Workshop Information System) är Saabs verkstadshandbok. Den fanns redan på
Microbind House. Den är i form av ett pc-program och är gjord för att verkstäder ska få
sin nödvändiga information vid service och reparationer.

Genom lämplig litteratur, lästes även hur CAN fungerar och vad som är fördelar med
CAN i bilar. Ett problem är att det inte finns så mycket litteratur. Vi fick leta länge
innan vi hittade något i en bok på biblioteket. Intelligent Vehicle Technologies av L.
Vlasic, M. Parent och F. Harashima. Det var även svårt att hitta litteratur när vi skulle
köpa in böcker. Erik Hellström hittade en bok, CAN System Engineering From Theory
To Practice av Wolfhard Lawrence, som Microbind House köpte in.
Vi funderade på hur vi skulle koppla in oss på bussen för att komma åt signalerna.
Stephan Mangold berättade att han varit i kontakt men Bengt Andersson på Autocom i
Trollhättan och att de eventuellt kunde hjälpa till med materiel. Vi sökte upp Bengt
Andersson och fick komma på ett besök till Autocom. Vi blev presenterade för Mattias
Carlsson som visade oss runt, förklarade vad företaget gör och lånade ut deras breakout
box.
Denna breakout box kopplar man in sig på Trionic och med uppgifter om mellan vilka
mätvärden de olika ingångarna ligger. Vi kunde nu skicka in signaler på Trionics givare.
Men den enda insignalen som gav utslag som vi såg var kylvätsketemperaturen. Den
kunde man se på instrumentpanelen.
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Stefan Peterson och Göran Sjölund som tidigare gjort ett examensarbete på riggen hade
haft kontakt men Ingmar Söderlund på Saab. Så även vi tog kontakt med honom för att
fråga  om de på SAAB kunde hjälpa oss med information om deras CAN-bussar och om
de även kunde tänka ge oss lite hjälp på vägen.
Söderlund skickade vidare oss till Ulf Sandén på avdelningen System Architecture. Vi
fick komma på studiebesök till Saab och titta på deras el-riggar, men de var inte alls så
avancerade som våran. Däremot tyckte Ulf Sandén att det var en intressant uppgift vi
hade och det var första gången vi fick höra talas om Saabs databas, så kallad data
directory. Den är nödvändig att ha för att kunna lösa uppgiften med motorsimuleringen.
I väntan på besked om vi fick tillgång till databasen försökte vi lägga upp hur vi skulle
lösa problemet med att simulera Trionic.
 Vi kom fram till att vi var tvungna att göra en gateway mellan höghastighetsbussen och
Trionic för att filtrera de signaler som Trionic får och samtidigt låta den göra sina
beräkningar, för att utnyttja den redan befintliga och fungerande motorstyrdonet
maximalt.

Vectors program kom men vi fick vänta på att installera hårdvara samt mjukvara.
Eftersom vi skulle få en ny dator till programmet, den kom inte på någon vecka så
förlorade vi en del tid.
När datorn som var beställd kom visade det sig vara en kontorsdator med en liten
chassilåda och pc-kortet fick inte fysiskt plats i den.
Då installerade vi pci-kortet på den gamla datorn som fanns tillgänglig från början, men
den hade problemet att operativsystemet ej hade uppgraderats på flera år, och det
saknades servicepack till den. För att lösa det tänkte vi om installera os: et
(operativsystemet), men det gick inte eftersom Microbind ej har några egna licenser utan
fått det fixat tidigare genom Uddevalla kommun. Men IT-avdelningen i Uddevallas
kommun hävdade de att de inte hade något ansvar för Microbind House´s datorer. Så de
var ej intresserade att hjälpa oss.
Vi diskuterade problemet med Maria och det bestämdes att vi skulle skicka tillbaka den
nya kontorsdatorn och beställde en bättre dator med mycket minne, stor processorkraft
samt en rejäl chassilåda med inbyggd brännare. Det var vi nöjda med.

Vi behövde nu en kabel, en så kallad D-sub, med en kontakt för PCI-kortets CAN-port.
Mats Björkman hade en gammal kabel till pc-kort som vi fick göra vad vi ville med.
Med en kabelspecifikation som vi fick av Mats på Vecscan, lödde vi fast rätt kablar på
rätt stift. Fast vi var lite konfunderade över jord förbindelserna. Det är två olika jordar
på CAN-bussen (kraftjord och signaljord). Vi kom fram till att signaljorden är på stift 22
samt kraftjorden på stift 47.
Eftersom att vi inte hade tillgång till elektronik och dylikt, använde vi oss av framförallt
el-tejp för att koppla in den andra änden av kabeln till breakout boxen. Nu var det bara
att läsa av bussen.

När vi kom underfund med hur CANoe fungerade, började vi experimentera. Vi
skickade in olika signaler på de givare vi kunde identifiera. Vi fick dock inte så bra
resultat som vi ville. Inte heller kunde vi enkelt utröna vilka meddelandena som hörde
vart, eller att skilja ut vilket som ändrade sig när man gjorde en aktivitet.
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Vi började förstå att det var nödvändigt med tillgång Saab: s data directory. Stephan fick
uppgiften att ta kontakt med Saab och försöka få dem att ge ut sina koder. Ingmar
Söderlund talade med en av USA cheferna, men de gick inte med på detta. Databasen
lämnas endast ut till anställda i företaget.

Nu förstod vi att vi inte skulle nå vårt mål. Vi fick vi sätta upp ett nytt mål och det var
att försöka lista ut så mycket som möjligt av vad för meddelanden som går på CAN-
bussen, vad de betyder och om möjligt få bort felmeddelanden på instrumentpanelen.

För att sortera ut meddelandena som går på höghastighetsbussen, kopplade vi bort
styrdonen ett efter ett. Vi fick fram några specifika id som vi kan säga att de kommer
från ett styrdon. Vi kunde även se att MIU fungerar som ”filter” mellan hög och
låghastighetsbussen. Detta genom att CAN-id:n med sina signaler ändrade sig från att de
går på låghastighetsbussen till att slussat ut på höghastighetsbussen av MIU:n, se bilaga
C och D.
Olika mätningar gjordes för att försöka utröna och finna signaler. T.ex. från olika givare
och vem som skickar dem. Vissa försök gjordes också för att utröna vilka meddelanden
som är så kallad ”request-frames” d.v.s. som gör en förfrågan efter information från
andra styrdon.

En idé var att låna en körbar Saab automat för att kunna läsa av deras signaler och
meddelanden. Detta för att ha några meddelanden att jämföra med riggens meddelanden.
Vi kan ju inte vara säkra på att vi har ”sett” alla meddelanden med tillhörande signaler
som skickas på bussarna, eftersom riggen inte har fungerande motor och växellåda, samt
vilka databytes som används och inte används som signaler. Därför togs kontakt med
SAABANA i Trollhättan. De hade en bil inne men när vi nästa dag skulle låna den så
var den redan såld. De skulle dock kontakta oss om de fick in en likadan bil. Detta
skedde dock inte under vår tid på Microbind House.

6.1 Backward engineering
Backward engineering innebär att gå ”bakvägen” för att lista ut hur någonting är
uppbyggt. För att göra detta användes Autocoms breakout box, en dator, Vectors
mjukvara och hårdvara, samt övrig elutrustning som kablar, kontakter, potentiometrar,
spänningsagregat, frekvensgenerator och ocilloscop.

6.1.1 P-bussen

För att undersöka signaler och händelser på P-bussen gjordes hela tiden avläsningar med
hjälp av CANoe. På P-bussen undersöktes hastighet, växellägesgivaren, varvtalsgivare
på växellådan, växellådans oljetemperatur och kylvätsketemperatur. Detta gjordes
genom att lägga en spänning och/eller en frekvens på de olika givarna.
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Hastighet Hastighetsgivare

Hastighetsgivarna hör till ett eget styrdon som inte är anslutet till CAN-bussen, ABS.
Den skickar dock ett hastighetsmeddelande direkt till MIU, som skickar ut den på CAN-
bussen.

Först kopplades frekvensgeneratorn till de fyra hastighetsgivarna (två främre och två
bakre, höger och vänster sida), amplituden ca. 12V och frekvensen ändrades från 0 Hz
till och med 1 kHz. Då ändrades hastigheten från 0 km/h till 240 km/h.

Det gjordes systematiskt några inspelningar av P-bussen där hastigheten var 0, 20, 40,
60, 80, 100 och uppåt till och med. 240 km/h.

Det observerades ett mönster i att två av meddelandenas ID-nummer hade signaler som
ändrade sig motsvarande hastigheten. För att bekräfta iakttagelsen, gjordes försök att
med CANoe skicka in dessa signaler och se om det blev något utslag på
hastighetsmätaren. Det blev tyvärr inget utslag på hastighetsmätaren. Däremot så
släcktes check-engine lampan på instrumentpanelen och dess ID-nummer identifierades.

Inre och yttre varvtalsgivare

Den inre- och yttrevarvtalsgivaren är anslutna till TCM. Här gjordes ett försök att få
Limp-home solenoiden att avaktiveras så att styrdonen skulle tro att bilen var hel. Detta
är dock krångligare än så. Framför allt så måste en Tech2 (Saabs diagnosverktyg)
användas för att programmera in att ”allt är väl.”

Den inre- och yttrevarvtalsgivaren ger båda trekantsvåg, med olika amplituder och
frekvenser. Den med högst frekvens låg på ca. 2 kHz. Det fanns endast tillgång till en
frekvensgenerator och det var inget annat att göra än att använda den.

Vi skickade in en signal på yttrevarvtalsgivaren först och ändrade både frekvens och
amplitud. På avläsningarna kunde man se att två bytes, nr två och tre i ID-nummer 18
ändrade sig. Skickade sen in signal på den inrevarvtalsgivaren och kunde då se att bytes
nr fyra ändrades på ID-nummer 118.

Tändning

Eftersom nyckeln skickar en signal till TWICE och TWICE meddelar Trionic att det är
rätt nyckel via CAN-bussen, gjordes en  inspelning av när nyckeln sattes i låset och sen
sakta vred nyckeln genom alla lägen. Det kunde utläsas att första, andra, tredje och
fjärde dlc: n till ID-nummer 118 ändrades just vid de två första utskicken. Och att ID-
nummer 320 ändrade sig oftare än vid vanlig körning utan någon påverkan alls.
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Växellägesgivare

Växellägesgivaren anger vilken växel som ligger i, i bilen och är kopplad till TCM. För
att utröna om växellägesgivaren ändrar något ID: s meddelande, skruvar man på en
skruv för att ändra växeln och tittar samtidigt på instrumentpaneler för att se vilken
växel som läggs i. Egentligen ska man använda ett speciell verktyg, växellägesjusterare
för att vara säker på att få in växeln riktigt. Alltså var det inte säkert att rätt växel blev
vald. Ett sätt för att kolla att det var riktigt var att mäta på ingångarna till växellådans
styrdon. Detta  kunde tyvärr inte utföras eftersom att man inte kan komma åt dessa
kontakter.

Vid loggning och jämförelse med inspelningar med neutral (N) växel i, gav ID-nummer
118 ut signaler på de fyra första dlc: erna, som efter en tid även de nollställdes. Efter att
ha tittat på de andra meddelandena som kommer från TCM är det endast 118 som har
givit något. Alla de andra TCM –meddelanden är samma oavsett vilken växel som
ligger i.

Kylvätsketemperatur

Kylvätsketemperaturen var den första givaren som undersöktes och är en givare till
Trionic. Den var enkel att identifiera och använder sig endast av en spänningssignal. På
stift nummer 39 skickas temperaturen in till Trionic, som sen skickar den vidare på P-
bussen. Vid de första försöken användes Autocoms breakoutbox. Mellan stift 39 och
stift 22 (sensorjord) lades en spänning mellan 0V och 4,5 V. På instrumentpanelen
kunde man iaktta hur kylvätsketemperaturen ändrade sig, men något specifikt ID-
nummer eller meddelande hittades inte.

Nästa gång som kylvätsketemperaturen undersöktes användes två olika resistorer. Dessa
kopplades in, en i taget direkt på kylvätsketemperatur givaren på el-riggen. När resistorn
med 50 kohm var in kopplad blev spänningen över motståndet nära noll volt. Detta
betyder att motorn kokar och kylfläkten sättes igång. Även detta gav utslag på
instrumentpanelen. När resistorn med 5 kohm kopplades på blev spänningen nära 2,5V
och givaren på instrument panelen ställde sig ungefär i mitten och kylfläkten stannade.
Vid dessa avläsningar iakttogs att andra och tredje dlc: erna ändrade sig i ID-nummer
3A0 och man kunde se att de ändrade sig i för hållande till temperaturen. När motorn
kokade var det hexadecimala talet lågt och när motorn var kall var det hexadecimala
talet högt. Detta stämmer väl överens med temperaturgivarens diagram där spänningen
är hög (5V) när kylarvätskan är kall och låg när den är varm. Därmed överensstämmer
dessa observationer och tas därmed som bevis att kylarvätsketemperatur har hittats.
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Oljetemperturgivare   

Växellådan har en oljetemperaturgivare för att varna föraren om oljan bli för varm.
Denna givare är således kopplad till TCM. För att få något utslag på
oljetemperaturgivaren för växellådan kokades vatten i en vattenkokare upp, och man
höll ner temperaturgivaren i vattnet. Detta gjordes flera gånger men man kunde inte se
något ID-nummer eller meddelande som ändrade sig. Detta kan bero på att styrdonet för
växellådan skickar bara ut ett textmeddelande när temperaturen är för hög, vid 1600 C.
Försök gjordes även genom att hålla lödkolven mot temperaturgivaren. Ytan på denna
var dock för liten för att kunna värma upp givaren ordentligt.

Broms

TWICE skickar information till Trionic om bromsljusen är till eller från. Detta för att
farthållaren ska brytas om man bromsar och för att göra diagnos av hastighetssignalen.

När bromspedalen trycks ner så tänds bromsljusen, dock så upptäcktes inte att någon
signal ändrade sig.

Gaspedalvajern i spjällhuset

Gaspedalens givare är anslutna till Trionic. El-riggen saknade gaspedal, men vajern från
denna satt kvar i spjällhuset. När man drar i denna vajer, ändrade sig byte nr 6 och 7 i
ID-nummer 1A0.

Meddelandet som sänds ut på bussen är ett värde mellan 0-100 % och är ett mått på
begärd luftmassa per förbränning.

6.1.2 Undersökningar på P-bussen som inte gav resultat

Dessa händelser som beskrivs här under, skickas endast på I-bussen. Därför kan inte
dessa ses på P-bussen. När dessa undersökningar gjordes var inte I-bussen inkopplad.
Och det var heller inte uppenbart om MIU filtrerar meddelandena mellan I- och P-
bussen, vilket den gör.

Blinkers

DICE sänder ut ett meddelande på bussen om blinkersen är aktiverad. Vi blinkade höger
och vänster med reglaget. Men inga förändringar på P-bussen kunde ses.
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Spolarvätskenivå

Först kopplades spänning in till givaren i ett försök att få bort meddelandet på
informations display, att det är för lite spolarvätska. Detta gick inte eftersom att det inne
i behållaren sitter en flottör, en arm som ändrar läge när det är vätska i behållaren. Då
gjordes ett försök att fylla på med vatten och då försvann meddelandet på informations
display. Men eftersom detta är SID´s egen givare skickas aldrig något meddelande på
bussen.

6.1.3 I-bussen

Det var först i ett senare läge som möjlighet gavs att koppla in en kabel på
låghastighetsbussen. Byggarbetarna som renoverar Microbind House, skänkte en kabel
rest som kunde användas. Observera att detta är väldigt provisoriskt. Vi kopplade in oss
där de föregående examensarbetarna har varit tvungna att klippa upp kablarna och sen
sätta ihop dem igen med skarvdon.

Det finns två portar på PCI-kortet och en dip till varje port på baksidan av datorn som
man kan ställa om till låghastighet eller höghastighet.

Enligt samma kopplingsschema som användes för P-bussen löddes kabeln till en annan
D-sub-kontakt. Nu kopplades den nya kabeln och D-subben till port nummer två på
PCI-kortet och ställde in den på låghastighet. Ett problem var dock signaljorden och
kraftjorden. I WIS har vi inte hittat någon bra förklaring på om det är någon skillnad
från I-bussen till P-bussen, antagligen inte. I vilket fall som helst så sattes kraftjorden
och signaljorden till samma jordpunkt, i själva aluminium riggen. Eftersom att det inte
framgick någonstans vilken av kablarna i kabelhärvan som kunde vara kraftjord och
signaljord.

Några avläsningar kunde göras på I-bussen, men det var problem. En stor
osäkerhetsfaktor var om jorden var rätt ansluten, eller om det var något annat fel
eftersom noderna en efter en går i active passive mode och vi kunde inte göra någon
avläsning alls.

I detta tillstånd kommer man endast ur om all spänning har laddats ur från alla noder.
Man kan säga att de hänger sig. Detta kan man oftast avhjälpa genom att koppla ifrån
batteriet i 15 minuter.

Detta fel var svårtolkat. Det kan vara ett fel som redan fanns på riggen till exempel. att
någon nod är fel inkopplad, eller kanske att vår utrustning stör kommunikationen på I-
bussen. Tyvärr räckte inte tiden till för att göra några vidare efterforskningar på detta
problem.
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Från avläsningarna på I-bussen framkom att det var fler ID-nummer än på P-bussen.
Under körningarna trycktes det på bromspedalen och blinkades med blinkersen för att
eventuellt kunna lista ut vilka ID-nummer och meddelanden som de har.

Försök gjordes även med att koppla bort de olika styrdonen på I-bussen en efter en. För
att kunna lista ut vilka styrdon som har respektive ID-nummer. Men eftersom att det var
problemet med att noderna gick i passive error mode kunde detta inte genomföras. Det
hade underlättat mycket genom att man tydligare kan se vad som ändrar sig i de olika
meddelanderamarna.

7 Resultat

Slutmålet för motorsimuleringen kunde inte nås på grund av vi inte fick tillgång till
databasen.

Backward engineering gav oss insyn i CAN-bussar och Saabs fordonselektronik. Detta
gjorde att vi fick ut ID-nummer på flertal olika givare såsom hastighet, vevaxelgivarens
högra och vänstra och gaspedallägegivaren. Vi vet vilka ID-nummer som TCM och
Trionic har och vilket som släcker Check engine lampan, samt vilka ID-nummer som
skickas på P- och I-bussen.

8 Diskussion

Detta examensarbete har trots sina problem varit intressant och roligt. Vi har lärt oss
mycket inte bara om Saab 95 och CAN utan även om hur det är att arbeta självständigt,
vilket har varit nyttigt för oss. Dock kändes det jobbigt när vi inte hade någon riktiga
riktlinjer från början att utgå ifrån, men allteftersom förståelsen för uppgiften som vi
stod inför ökade, började bitarna falla mer på plats.
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Ett av de mer oväntade problemen vi fick var trubbel med vilken dator som vi skulle
använda. Först hade vi ingen dator alls eftersom den dator Microbind House hade
beställt för detta examensarbete inte hade kommit, utan vi fick ta en äldre som ingen
använde. Den var dock väldigt jobbig att använda då den väsnades väldigt mycket och
var väldigt långsam. Efter några veckor kom vår utlovade dator som dock var
oanvändbar för oss. Till slut efter tre byten av datorer med alla ominstallationer o.s.v.,
fick vi ordning på datorbiten i alla fall. Dock tog det en förödande massa tid i anspråk.

De började totalrenovera hela huset ungefär samtidigt som vi började med vårt
examensarbete. För att minimera damm vid el-riggen byggdes den in i en koja med
genomskinlig plast till väggar. Så vi hade det ganska trångt, ibland dragit, ibland väldigt
hög ljudnivå (emellanåt så att man inte kunde va där inne) och ibland så bröts
strömmen.

Ett annat bakslag var att vi inte fick tillgång till databasen. Enligt Bengt Samuelsson
som vi gjorde ett support besök hos på Vecscan, kan man göra mycket roligt med Capl
programmeringen om man har databasen.

Bilbatteriet som måste laddas upp efter en och en halv dags körningar var också jobbigt.
Detta ska ju ordnas när renoveringsarbetet med huset är klart ska det kopplas in en
trefasmotor som orkar driva generatorn och då ladda upp batteriet.

Vi saknade material att jobba med såsom kablar, kopplingsdäck, komponenter,
mätinstrument, ocilloscop, spänningsaggregat, frekvensgenerator. Detta fick inlånas av
högskolan eller inköpas. Erik Hellström hade några lådor med komponenter som fick
användas.

Vi saknade också någon som var insatt i el-riggen på Microbind House.

Svårigheter att se vad som ändrar sej i alla meddelanden, även svårt att avgränsa varje
del vid t.ex. mätningar på en givare. Eftersom riggen inte är helt överensstämmande
med en riktig bil, är det svårt att avgöra vad som är rigg relaterade problem, såsom att
noder gick i active passive mode och att vi fick felramar.

Det är ibland krångligt att hitta informationen i WIS (Workshop Informatio System).
Det kan vara för att den är riktad till bilmekaniker och inte till att göra någon djupare
analys av fordonets eluppbyggnad
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9 Slutsatser
Ska man kunna simulera motorn och släcka alla felmeddelanden på instrument panelen
måste man ha till gång till Saabs databas.

En del information fick vi ut från växellådans styrdon och Trionic. Vi koncentrerade oss
på P-bussen eftersom det är på den som TCM och Trionic kommunicerar och där vi
lättast kom åt CAN-bussen.

10  Analys av resultat
Resultatet påverkades negativt eftersom tillgång till Saabs databas var nödvändig för att
kunna lösa uppgiften med motorsimulering. Dock kunde vi med hjälp av Autocoms
breakoutbox och programvaran CANalyzer avlyssna trafiken och finna flertalet signaler
från bland annat motorstyrdonet Trionic och växellådans styrdon TCM.

De meddelanden som hittades och de signaler som vi med hjälp av att lägga på
spänningar och olika frekvenser på de olika givarna är bara ett fåtal av de auktoriteter
som finns inkopplade till de olika styrdonen. Vi ansåg att det inte var tillräcklligt för att
lägga upp i en databas.

Vi ser det hela som något som Microbind House har nytta av om de ska fortsätta att
arbeta på riggen. Eftersom allt fungerar på bilen CAN-nätverket, så är det bra om
signaldatabasen kunde fås, det vore jättebra reklam även för Saab.

11 Rekommendationer till fortsatt arbete

Vi rekommenderar att en fortsättning på motorsimuleringen görs och att Microbind
House försöker att få tillgång till databasen.. Bland annat för att det är en bra
examensarbetsuppgift och att grundförutsättningar nu är klara med programvara,
hårdvara och elrigg.

Man skulle även kunna göra en simulering av både motor och växellåda, eftersom de är
i ”symbios” med varandra och skulle därför kunna ses som en helhet. Därefter kan
programmen programmeras över till noder (micoprocessorer) så att PC ej behövs
användas i riggen. Detta görs idag bl.a. av Mecel i Göteborg, kanske är de intresserade
att hjälpa till.
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Vidare är en rekommendation att fortsätta med backward engineering. Till exempel att
få I-bussen ordentligt inkopplad och att fortsätta undersöka givarna. Kanske nästa
examensarbetare kommer på något som vi inte har tänkt på.
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Bilaga A
Introduktion till användning av Vectors program Canoe 4.0  för avläsning och
programmering av CANbussar

Programmet CANoe är idag ett av de mest använda programmen för avläsning och
programmering av CANbussar. Med hårdvaran ( pci-kort eller pcmia-kort)  kan man
avläsa upp till två reella kanaler(bussar) samtidigt samt sätta upp till 32 egna virtuella
bussar. I CAN skiljer man på låghastighetsbussar och höghastighetsbussar. Enligt Bengt
Samuelsson på  vector i Göteborg ligger hastigheten på låghastighetsbussarna upp till
125 kbaud och höghastighetsbussarna är upp till 500 kbaud. I CANoe är följande
exedveringsbara program är en del av CANoe: CAPL, CANdb, Panel Editor,
CANalyzer CANoe main.
Bengt Samuelsson  talar också om att de flesta kunder använder sig endast av
CANalyzer men han har märkt ett ökat intresse från sina klienter för att lära sig använda
programmeringsverktyget CAPL som finns tillgängligt i CANoe.

CANalyzer
Canalyzer används för att läsa av cannätverk och identifiera de unika identiterna för
varje styrnod som går på bussen. I Canoe tillhör  Measurment setup  CANalyzer - delen.
I measerment setup kan man välja vilken information som man vill se i huvudfönstret.
Dessa utvärderingsfönster kallas  trace, data, write, bus statistik och statistik mm.
Flertalet av de olika fönstren talar om för användaren ungefär samma sak men på  flertal
olika sätt,  tex genom att grafiskt visa hur ofta ett unikt meddelande skickas och vilka
värden de kan anta. Meddelanden på bussen skickas med hexadecimal kod men kan
ändras i programmet till decimal.

Nedan följer en kortfattad beskrivning på alla utvärderingsfönster. Alla dessa
programfönster kan nås från [view] på menyn. ( view | measerment window )

TRACE
Trace-fönstret visar tid när ett meddelande skickades, vilken kanal som meddelandet
skickades på , om meddelandet skickades eller togs emot ( rx eller tx) , id, längden på
antal data, samt datan i meddelandet .  Mha  configuration kan inställningarna ändras för
hur man vill se meddelanden i kronologisk ordning, kronologisk , cyklisk ordning samt
fast position eller fast position men med cyklisk uppdatering. Man kan även bestämma
vilken sorts information man vill se i trace-fönstret, t ex om man vill se förutom ovan
nämnda även vilken nod som sänt id:et och skillnaden i tid mellan varje gång osv.
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STATISTICS
Detta fönster visar hur många meddelanden per sekund som skickas och/eller tas emot
på kanalen samt vilka id meddelandena har. Detta visas grafiskt genom staplar i ett x, y
–koordinat- tabell  där X-skalan är identitets numren och Y-skalan är antal
meddelanden/sekund.

DATA
Här tittar man specifikt på de signaler som skickas i varje meddelande som man är
speciellt intresserad av. För att kunna utnyttja datafönstret krävs en databas. Här väljs
hur man vill se signalerna t.ex. binärt, hexadecimalt eller decimalt..

BUS STATICS
I detta utvärderingsfönster visas statistik på all information som skickas på bussen, tex
hur hårt belastad bussen är. Här visas även antal av de olika ramar som skickas per
sekund, såsom standard ramar, extended frames och felramar, den totala mängd
meddelanden under avläsning,  samt chip status mm.

WRITE
I WRITE-fönstret visas programmet information till användaren till exempel när
avlyssningen av CAN-bussen/bussarna  startas och stoppas . Om fel detekteras visas
även det här, tex. om inte bufferten på hårdvaran ( pc-kortet) hinner att skicka ut
meddelandena från bussen in till loggfilen osv.

CANoe

CANoe är en utbyggnad på CANalyzer där man även med hjälp av egenskriven kod
(CAPL-kod ) kan göra samma saker som i CANalyzer samt skapa egna gateways
.CANoe är själva simulation setup-delen. Simulationsfönstret visar grafiskt noder och
antal tillgängliga och/eller simulerade bussar. Bussarna är kontaktade genom datorkortet
(pc-aci2).

UPPSTART AV CANoe (ny konfiguration) Avläsning

Vid uppstart av programmet öppnas ett configurationsfönster, om man har jobbat med
ett program och sparat och stängt ner det så öppnas alltid det senaste öppnade. För att
starta en ny konfiguration:

File | new configuration
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Ett  simulation wizard fönster öppnas där man anger vilka bussar och vilken hastighet
man ska läsa av i .Här är då lämpligt att avbryta, välj [cancel].
Om en enkel avläsning av sitt ”overall” –system ska göras, räcker det med att ställa in
hastigheten rätt. Detta görs i config | channel configuration, setup under CAN1 , om ditt
system går in på kanal 1, välj annars CAN2 , setup. Ange den hastighet som ditt system
har. Bus register 0 och 1  uppdaterar sig automatiskt.
Programmet frågar användaren nu om han/hon vill att samma inställningar ska gälla på
CAN2. Om  CAN 2 ej används spelar svaret ingen som helst roll.

För att kunna göra en avlyssning vill mjukvaran ha en databas, om ej någon databas
finns kan man använda en tom. Detta kan göras  genom att  ta File | open CANdb
Editor  eller genom att trycka på knappen som ser ut som ett ”träd” med röda löv, i
verktygsfältet på CANoe.
I databas-browsern skapas databasen genom File | create database. Ett Template-
fönster öppnas, med flertal olika databas-typer. Välj empty database”. Döp databasen
och spara på lämpligt ställe.

Start och stopp av measerment (avlyssning av buss)
Det enklaste sättet att starta och stoppa avläsningen från canbussen är att trycka på
knapparna i verktygs-fältet. Start –knappen är en blixt, och för att stoppa tryck på den
röda punkten.
Ett annat sätt är att gå genom start-menyn med start , stop samt flertal andra funktionella
alternativ såsom step och break.

Loggning
Genom att logga all trafik och meddelanden på bussen/bussarna i en eller flera
loggningsfiler kan man enkelt föra över all data till något mer överskådligt program
såsom Excel.
I measerment-fönstret i datablocksfönstret konfigureras  loggfilen  genom att
högerklicka med höger musknapp. I konfiguration ställs bla triggningen av loggfilen in.
För att undvika att få med onödig information om loggningen som kommer upp varje
jämn sekund kan man klicka med höger musknapp och tryck på rutan ”Log internal
events” för att avmarkera rutan.

Triggning av loggfil
Det finns tre sätt att starta loggning av en eller flera loggningsfiler. Det vanligaste sättet
är att starta loggningen när measurment starten går i gång ( sk entire measurment
loggning) och avsluta när avspelningen stoppas. Ett annat sätt är att använda Single
trigger mode, vilket innebär all all data  loggas som visas före och efter en specifik
triggning . Användaren kan själv skriva in nödvändiga inställnigar för  förtriggning (
pretrigg) och eftertriggning ( posttrigg). Loggningsalternativet toggle innebär att ingen
data skrivs över om man kör flera start och stopp i rad. Dvs. i vanliga fall så gör man en
avläsning, startar och stoppar avläsningen, därefter måste man spara om loggfilen för att
ingen data ska gå förlorad, eftersom nästa avläsningen ”rensar loggfilen och skriver in
ny data.
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Inspelning/ uppspelning av loggade filer
En finess i CANoe är att man kan ”spela upp” inspelat material som finns i en loggfil.
T.ex. om man har ett avancerat system med mycket trafik på bussen, vilket gör att
bufferten i CAN-kortet blir överfullt och hårdvaran ej hinner med att skriva all
information till både loggningsfil och de olika utvärderingsfönstren såsom trace och data
mm. För att hjälpa programmet är man tvungen att ”stänga av” dessa fönster och endast
skicka till loggningsfilen. Detta gör att att man inte får den kontroll vad som händer i
buss-systemet som man önskar.  Genom att bara logga på filen och avmarkera alla
utvärderingsfönster avlastar man CAN-kortets microprocessor. Om man vill följa
trafiken i ngt utvärderingsfönster kan man i offline-mode läget spela upp loggfilen igen
och se alla meddelanden i alla utvärderingsfönster.

CANdb-Editorn

I CANdb-editorn skapas nya databaser, med definiering av ID, datalängd, tillhörande
signaler mm.  I en databas, är namn kopplade till CAN meddelanden, i CANoe kan man
sedan använda adressen till meddelanden genom att använda dessa namn.  Till exempel
kan namnet EngeneData” användas istället för identifieraren 100. Ett meddelande är
uppbyggt av signaler. En signal är en symbolisk beskrivning av ett data segment  inuti
ett meddelande. Förutom identifierandet av datasegmentet, är signaldefinitionen också
beskriven, t ex  i vilken  maskinformat datan  är i ( motorala/ Intel).

CAPL-Browsern
I CAPL-browsern skriver programmeraren sin kod för sina nätverksnoder , dvs nodens
beteende beskrivs här med hjälp av fördefinierade funktioner som  system, CAN-
controller, environments, meddelande mm , men här finns även möjlighet att skapa egna
funktioner och variabler. Efter att kod skrivits kompileras programmet för att finne
eventuella fel. När detta är gjort går man över till CANoe och simulation setup för att
infoga sitt CAPL-program i den nod (ECU) som man finner lämplig.

 Databas i CAPL
Med CAPL kan databaser med symboliska värden användas. Detta innebär att förutom
att ID:n kan kopplas samman med rätt signaler , så kan även symboliska namn
användas. Denna funktion kan ej användas i CANalyzer.

Panel-Editor
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I panel- editorn som är en del av CANoe görs alla paneler grafiskt såsom knappar och
switchar men även hastighetsmätare, blinkers, varvtalsräknare, el-hissar mm. Panelerna
är gränssnittet mellan användaren och det simulerade nätverket i simulated setup. I
CANoe finns ett bitmapsbibliotek färdigt med färdig grafik men det finns även
möjligheter för användaren att själv göra egna paneler(bilder) eller infoga andras bilder.
I panel-editorn kopplas varje panel ihop med en händelse som finns i en databas, så att
display och kontroll elementen kan sättas eller läsas ut av CAPL-noden i CANoe. Kan
även ses som att man elektriskt kopplar sin signal med en panel.

CAPL (CAN Access Programming Language)

CAPL- språket  är ett bra verktyg som tillåter användaren att själv skriva egna
applikationer som anpassas till varje buss-nätverk. Ibland uppstår det problem när
endast halva bussystemet finns tillgängligt och man vill ha en helhetsbild , då är det
enkelt att själv sätta upp egna noder med unika id och vad som ska hända vid varje
tidpunkt.
Med CAPL kan man också skriva program som analyserar datatrafiken, som är anpassad
till just det problem som man har. Konstruktören kan även skriva egna gateways – en
nätverksnod som sköter kommunikationen mellan två olika CAN bussar som kan ha
både samma hastighet eller olika hastighet. Betoningen på modellen ligger i
beskrivningen av hur nätverket och noden ska fungera tillsammans  och dess funktion,
för vilken CAPL-kodningen oftast är tillräcklig.
CAPL koden kan användas både i simulation setup som en nätverksnod (kallas ECU i
programmet) eller som ett funktionsblock i measuement-delen. Händelse procedurer
t ex att något händer på en panel eller blinkersen på en bil, fungerar som indata som gör
det möjligt att reagera på externa händelser som förekomsten av säkra meddelanden.
Genom att använda funktionen output () kan programmeraren sända ut ett meddelande
på bussen. De språk verktyg och symboler som finns i CAPL förenklar användandet av
varierande variabler definierade i databasen. Detta innebär att det är enkelt att skapa
enkla prototypmodeller av noder.

Händelseprocedurer
CAPL är ett språk som vid framställningen av program block är kontrollerad av
händelser. Dessa programblock är refererande som händelse procedurer. Med event
procedurer kan det reageras på följande händelser.

Event Event Procedure

Receipt of a CAN message on message{}
Press of a key on key{}
Initialization of measurement (before start) on preStart{}
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Program starton  start{}
End of measurement on stopped{}
CAN controller goes to ErrorActive on errorActive{}
CAN controller goes to ErrorPassive on errorPassive{}
CAN controller reaches the Warning Limit on warningLimit{}

CAN controller goes to Bus Off on busOff{}
Elapse of a timer on timer{}
Occurrence of an error frame on errorFrame{}
Environment variable change (only CANoe) on envVar{}

Programkoden som definieras i en event procedur är exekverad när händelsen är skedd.
T ex kan man sända ett meddelande på bussen som är ett svar på att en tangent på
tangentbordet är nedtryckt (s.k. on key), spåra förekomsten av ett meddelande på bussen
(on message), eller cykliskt förekommande meddelanden (on timer).

I Online-hjälpen finns även alla fördefinierade CAPL-funktioner samt med bra exempel
på hur koden kan skrivas.

Metod för att skriva bra CAPL-program
För att kunna skriva ett bra CAPL-program finns det ett enkelt tillvägagångssätt
innehållandes tre steg.

STEG 1: Analys och design av det specifika nätverkssystemet
I det första steget av konstruktion av ett nytt CAN-nätverk eller en nod tittar man på hur
många noder som behövs och hur varje nod ska fungera gentemot resten av systemet.
Det innebär att man definierar nätverksnoderna ,det vill säga ger dem namn, samt vilka
id varje nod ska ha och val av hastighet (bitrate) på bussen. Slutligen skall bussens
individuella noder specificeras, tex cykeltid. När all den informationen har bestämts är
det lätt att i CANoe sätta upp buss-systemet i simulation setup och simulera sin design.
I detta utvärderingssteg görs en första bedömning av buss last och latency-tiden som kan
förväntas i den valda hastigheten. (Latency= antalet klockcykler som krävs för att
exekvera en funktion)

Användaren måste också specificera in-variabler till simuleringsverktyget, så att den
reella simuleringstiden blir korrekt. Resultatet av simuleringen kan senare användas som
en referens-modell för implementation.

STEG 2: Implementation av fysiska komponenter på simulerad buss
I steg två  påbörjas designen och utvecklingen av individuella nätverksnoder, oberoende
eller parallellt med varandra. Vid test av den reella nätverksnoden används den
simulerade bussen och dess övriga noder. För detta krävs ett fysiskt gränssnitt mellan
nod och dator samt att datorn klarar av att simulera i realtid.
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STEG 3: Integration av helhetssystemet
I den sista delen av utvecklingsfasen ansluts de reella noderna en efter en med den
riktiga bussen. För att uppnå ett bra resultat av integrationen är det en fördel om varje
nod kan anslutas och tas bort var för sig mellan den simulerade bussen och den fysiska.
Ett program som är ett intelligent analysverktyg som observerar meddelande trafiken
mellan den riktiga nätverksnoden på bussen och jämför den med resultatet med
specifikationen används.

Felmeddelanden
All fel hantering såsom system meddelanden, varningar och fel meddelanden visas för
användaren i write-fönstret.  Exempel på fel är att bufferten på CAN-kortet ej hinner
med utan överlastat. Då visas CAN board till exempel: rx queue is full.
Dessa felmeddelanden hittas i Online hjälpen  i CANoe configure –fönstrets meny.
Sök under system messages och under rubriken list of system messages in the write-
window.
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Bilaga B

Höghastighetsbuss
Signaler på Powertrainbus ( höghastighetsbuss). Med vår påverkan menas de givare och
styrdon vi har lagt signaler på., det vill säga varvtalsgivare, hastighetsgivare,
oljetemperaturgivare mm.

ID
110, 118, 1A0, 280, 290, 2F0, 320, 358, 368, 370, 3A0, 3B0,3E0, 530, 5C0, 631, 6B1,
6B2, 6B3, 7A0, 740 samt 750.

ID styrdon cykeltid (s) signal
110 TCM CD 00 00 00 00 00 00 00 00
118 TCM 0,1
1A0 Trionic 0,01
280 Trionic 1 
290 I-bus 1
2F0 I-bus 0,02
320 I-bus 1
358 Trionic 1
368 I-bus
Trionic 0,1
3A0 Trionic 0,05
3B0 I-bus 1
3E0 TCM 1s och när ngt ändrar sig
530 I-bus 1s och när ngt ändrar sig
5C0 TCM 1s
631 I-bus 1s
6B1 0,4
6B2 TCM 0,4
6B3 TCM 0,13
7A0 I-bus
740 Trionic
750 Trionic

110
Cykeltid 0,1 dvs 10 medd/s. I meddelandet är endast det alla dlc:n nollställda förutom
det första. Meddelandets signaler är konstant oavsett våra påverkningar.

118
Cykeltid 0,1 dvs 10 medd/s. Signalerna i 118 är noll i alla dlc:er. Eftersom 118 är ett
meddelande från TCM, och har ett lågt id, dvs hög prioritet, kan detta visa att styrdonet
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är i limp home-läge. Vid loggning av tändningen, har det första meddelandet som
skickas från 118 en signal på första dlc:n och det andra meddelandet har signal på första,
tredje och fjärde dlc:n. Dessa blir sedan nollställda i resten av meddelandena.
Växel_D : Med växel Drive i gav 118 ut signaler på de fyra första datapaketen, dessa
förändrades under tiden. När tillståndet var ”stabilt” efter 0,7s hade den första dlc:n en
signal och de andra var nollställda.
Högra varvtalsgivaren( inre) ger utslag på den fjärde datapaketet i datameddelandefältet.
Vänstra varvtalsgivaren(yttre) ger utslag på den andra och tredje dlc:n .

1A0
Ett högt prioriterat meddelande som skickas med en cykeltid av 0,01s, dvs ca 100
medd/sek.
1A0 har ett konstant meddelande, oavsett ändringar på riggen, troligen på grund av att
id:et kommer från motorstyrdonet, och kan innehålla luftmasseberäkningar mm. Dessa
givare mm har vi ej påverkat. Vid loggning av signaler när nyckeln vreds om är
signalerna konstanta , dvs samma förutom på första dlc:n som är noll och som efter tre
sekunder ändrar sig till det värde den alltid har haft. Vid förändringar på
gaspedalsspjällets vajer, ändras byte nr 6 från 0 och uppåt. Även den sjunde bytes ändrar
sig efter ett tag, vilket den inte har gjort förut.

2F0
50medd/sek. Kommer troligen från MIU. 2F0 signaler är nollställda på alla dlc:er. Vid
tändning påverkas ej 2F0. Vid spänning på vänster hastighetsgivare bak fås signal på
första,  andra och tredje dlc.

280
280 är ett meddelande från trionic som skickas en ggr/ sek och vid start av fordon 3ggr i
en sekund. 280 är troligtvis ngt som checkar av motorn eller anger status eftersom vi
lyckades släcka ”check engine”-lampan på instrumentpanelen genom att skicka in en
viss kombination av signaler in på höghastighetsbussen.

290
290 skickas från låghastighetsbussen 1ggr/s , alla dlc:er är noll.

320
320 har cykeltid på 1medd/sek eller skickas ut på höghastighetsbussen när något har
ändrat sig så att dess signaler har förändrats . 320 skickas troligen från
låghastighetsbussen. Vid loggning av tändning ändrades 320 oftare än vid vanlig
körning utan ngn påverkan alls.

358
Ett meddelande från motorstyrdonet Trionic som skickas 1 ggr/sek. Signal på första,
tredje och fjärde dlc:et.

368
Ändrar sig från 00 FF till 02 FF cyklist på samma sett oavsett vid alla körningar
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368 ca 0,86 00 FF
368 ca 0,060 01 FF
368 ca 0,062 02 FF

370
10 meddelanden/ sek. Konstant meddelande oavsett om vi påverkar riggen eller ej. Alla
dlc:er nollställda utan fjärde dlc:n.

3A0
20 meddelanden/sek. Signalerna ändrar sig i olika körningar på andra och tredje dlc:n i
meddelandet tex när tändningen ändras. Fjärde och femte är noll, men går upp när
hastighetsgivarna aktiveras. Kylvätsketemperaturen är troligen på andra och tredje dlc.

3B0
3B0 skickas  ut på höghastighetsbussen från gateway (MIU)  1 ggr/ sek eller när ngt har
förändrats. Meddelandet har signaler på de första fyra dlc:erna och dessa ändrar sig
under loggning.

3E0
1 meddelande/ sek eller om ngt ändrar sig. Data på de fyra första dlc:erna. Vid körning
med växel drive i, skedde en förändring på det första dlc:et . När tändningen slogs på
ändrade sig de två första bytes i meddelandet. Sedan konstant.

530
530 är ett meddelande som kommer från låghastighetsbussen  och skickas ut  med 1
meddelande / sek eller när ngt ändrar sig. Har signal på första, andra , femte och sjätte
bytes. Dessa signaler ändrar sig konstant.

5C0
1 meddelande/ sek. Signaler på de fem första dlc:erna och dessa förändras hela tiden
även utan ngn yttre påverkan av givare mm.

631
631 är ett id från låghastighetsbussen, som skickas 1ggr/sek. 631 har signal endast på
den första platsen i datameddelandefältet. Denna påverkas ej av tändning vrids på.

6b1
2-3 meddelande/sek. Meddelandet har signaler i den första, fjärde, femte, sjätte och den
åttonde datapaketet.

6B2



Motorsimulering av CAN-buss

47

Periodtiden är ca 0,4s dvs 2-3 meddelanden per sekund. TCM skickar ut tre i grunden
lika meddelanden, den första är ett meddelande som hela tiden kommer varannan gång.
Alla dlc:er förutom den första, femte och den sista , ändrar sig under en konstant
körning, dvs ingenting görs på riggen , riggen är bara igång och en enkel avläsning görs.

6B2 32 07 40 06 81 00 00 00 (”grundmeddelande som återkommer varannan
    gång”)

6B2 32 07 40 06 84 07 40 0E
6B2 32 07 40 06 81 00 00 00
6B2 32 07 40 06 86 BF 47 0F

6B3
6B3 kommer med ca 0,13 s intervall. Data finns på första, fjärde, femte, sjätte och den
åttonde platsen i meddelandefältet. Dessa signaler ändrar sig oberoende av yttre
påverkan eller inte.

7A0
7A0 är från låghastighetsbussen, dock är det här meddelande som inte alltid finns med i
alla körningar.

740 och 750
Kommer endast vid start. Två meddelanden var. 750 är alltid exakt samma meddelande.
Dock ej samma från gång till gång. Skulle vara intressant att se vad som hände med
dessa meddelande om vi hade försökt med en felaktig nyckel, eftersom vi misstänker att
det dessa meddelanden har ngt att göra med inmobilizern att göra.
   0.4148 1  750             Rx   d 8 FD EF 78 7F CE 00 00 00
   0.4550 1  740             Rx   d 8 00 00 00 00 00 FF 00 00
   0.6156 1  750             Rx   d 8 FD EF 78 7F CE 00 00 00
   0.6420 1  740             Rx   d 8 EB 1A 48 71 61 55 00 00
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Bilaga C

Låghastighetsbuss
Meddelanden-id:n:310,  348,358,  34C, 34F, 3B0,
410,4A0,520,   530,620, 640  6A1,6A6,6A8,6A9, 6AA, 6AB,
6AC, 6AD  640, 530,7A0, 730 (631 368,320, 2F0, 290)

*På grund av problem kan vi inte vara säkra på att hittat alla ID på låghastighetsbussen.
Detta beror på att vi fick en hel del felramar, vilket innebär att det kan vara en nod som
gått i bus off mode-läge eller håller på. Dessa felramar är ju ett kvitto på att meddelandet
inte har gått fram. Ej heller att cykeltiderna på dessa olika ID-nummer är rätt. Ett
errorframe kan vara 290 som troligtvis kommer från något styrdon på
låghastighetsbussen, men som vi ej har sett vid loggning av densamma. Andra ID-
nummer som ska finnas på låghastighetsbussen, men som vi inte ser i loggning av
låghastighetsbussen är 631, 368, 320 och 2F0. Detta gör att vi inte kan göra några
egentliga analyser av låghastighetsbussen.
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Bilaga D

Kabelkonfiguration

Vid avlyssning av CAN-buss kan en vanlig D-sub användas. Till PC-ACI-2 kortet
används dessa stift på D-suben.

CANcab 251 (D-sub)

Stift nr benämning färg på kabel

2 CAN_L           Orange
3 GND                Gul
5                 Shield               Blå
7 CAN_H             Vit


