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Förord 
Detta dokument utgör slutrapporteringen av ett examensarbete utfört vid institutionen för 
teknik matematik och datavetenskap, för uppnående av en elektroingenjörsexamen inriktad 
mot elektroniska system på Högskolan Väst våren 2006. Examensarbetet utfördes på 
uppdrag av elektronikkonstruktionsföretaget EmpirBus AB i Uddevalla, som utvecklar och 
säljer decentraliserade elsystem för främst marina applikationer. Företaget har genom sina 
kunder uppfattat ett behov av en produkt som kan sända kommandon till en bildväxel 
innehållande information om till vilken bild som skall växlas fram på en visningsskärm. 
Ansvarig handledare vid Högskolan Väst var Per-Olof Andersson och handledare på 
EmpirBus AB var chefstekniker Henrik Niklasson. Ett speciellt tack riktas till Daniel 
Johansson, mjukvaru-utvecklingsingenjör vid EmpirBus AB, för hans kunskaper inom 
mikrokontroller programmering. Ett stort tack riktas även till handledare Henrik Niklasson, 
för hans ovärderliga kunskaper inom Elektronikkonstruktion. 
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Nomenklatur 
 

UPS(-B Ver. 1.0) Produkten som utvecklades, står för USB PS2 Seriell. 

 

CAN-bus Överföringsstandard av information finns att läsa mer om i 
Bilaga B CAN beskrivning 

USB Anslutningsstandard för exempelvis ett tangentbord till en 
dator. 

PS2 Anslutningsstandard för exempelvis ett tangentbord till en 
dator. 

RS232  Kommunikationsstandard för seriell överföring av data. 

 

d-sub9 Kontakt som används för RS232 överföring, även kallad  
com-port. 

Acknowledge I CAN-bus sammanhang är det en bekräftelse på att ett 
meddelande mottagits korrekt. 

Mini DIN  Kontakt som används för PS2 överföring med mera. 
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1 Inledning 
I detta kapital beskrivs de ingående momenten i examensarbetet. En övergripande 
problembeskrivning ges tillsammans med bakgrundsinformationen för arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 
EmpirBus AB har under sex års tid utvecklat ett nytt, moderniserat, 
eldistributionssystem för marina tillämpningar. Den nya tekniken kallas EmpirBus 
[EMB] och blev patenterat 2003. EmpirBus är ett decentraliserat elsystem (9-32 V 
DC) som distribuerar, styr och reglerar elsystemet i första hand för marina 
installationer. Varje EmpirBus-enhet (se Figur 1) består av ett masterkort och upp till 
fyra slavkort (se Figur 1). Varje slavkort har åtta kanaler, vars funktion bestäms av 
slavkortets typ. Dessa enheter kopplas samman via en CAN-buss[CAN]. Genom att 
skicka meddelanden på CAN-bussen kan enheterna utbyta information. Detta gör det 
möjligt för en enhet att styra andra enheter i en installation. 

 
Figur 1 EmpirBus enhet och tillhörande slavkort 

 
Figur 2 – Förenklad inkoppling av Empirbus -system 
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Kablarna från förbrukaren kopplas direkt in till närmaste enhet och kablarna från ex 
vis kontakten kopplas in på dess närmaste enhet, detta kan alltså vara vilken enhet 
som helst. Se Figur 2 för illustration. Detta ger lite skillnad från en vanlig central 
säkringspanel. Alla enheter ansluts till en spänningskälla på 9-32V och en tvåledare. 
Sedan så konfigurerar man bara systemet genom en helt vanlig PC med EmpirBus 
programvara, vilket ger stora möjligheter att ändra om i systemet utan att behöva 
ändra kabeldragningen, t.ex. byta funktion för en knapp. Vid behov kan man ställa in 
flera olika finesser som dimmrade utgångar, tidsfördröjningar och inbrottslarm med 
mera. Mer om detta finns att läsa om i Bilaga H. 

Empir utvecklar kontinuerligt nya produkter som integreras i systemet för att utöka 
funktionaliteten. En av dessa nya produkter är ett gränssnitt mellan CAN-bus och 
USB/PS2 eller RS232 benämnd UPS. UPS var grunden för detta examensarbete som 
utfördes under perioden 14 mars 2006 – 7 juni 2006.  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna produkt är att underlätta bildväxlandet på visningsskärmar i båtar 
(se mer om detta under problembeskrivning). För min del är det att få förståelse för 
arbetsgång, arbetsuppgifter med mera i ett företag som arbetar med 
elektronikkonstruktion, och att lära mig att arbeta på ett ingenjörsmässigt och 
yrkeskorrekt sätt, genom att dokumentera och utföra konstruktion av en elektronisk 
produkt. Målet med arbetet är att skapa en fullt fungerande produkt som skall säljas 
tillsammans med det redan existerande decentraliserade elsystemet. Målet för mig är 
även att lyckas tillverka en fungerande produkt och att lära mig hur. 

 

1.3 Problembeskrivning 
Uppgiften som skulle lösas var komplex då den innefattade hela utvecklingskedjan 
från idé till slutproduktsförslag.  

I båtar/fartyg används informationsskärmar med olika visningsalternativ exempelvis 
radar, sjökort, kameror med mera. Visningsalternativen ändras genom en bildväxel 
med ett flertal ingångar för just de olika alternativen. Bildväxeln styrs genom olika 
tangentbordskombinationer till exempel knapptryckningskombinationen ”växla till 
sjökort” där varje bokstav representeras av en knapptryckning. I dagsläget sköts denna 
växling av bland annat tangentbord eller andra komplexa och svårgreppade lösningar. 
Tanken med projektet är att underlätta denna kommunikation genom att skapa en 
produkt som kommunicerar via EmpirBus decentraliserade elsystem. Detta sker via 
avkodning av CAN-bus meddelanden och utsortering av de meddelanden som är 
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adresserade till enheten, därefter utförs valt kommando vilket kan vara att sända ett 
meddelande till en bildväxel att växla till vald bild på informationsskärmen. 

En stor del av uppgiften ligger i att programmera mikrokontrollern för att ta emot 
signaler från CAN-bussen, hantera logiken för detta därefter kommunicera detta till 
en extern krets för USB och PS2 kommunikation. Utöver detta finns även ett RS232 
gränssnitt. Detta skall caddas in på ett kretskort och monteras i en kapsling med 
valfria anslutningar. Med andra ord skall kretsen ha olika funktionalitet beroende på 
vilka kretsar (kontakter) som monteras på kortet. 

Uppgiften kan sammanfattas som design av en interface enhet, hela vägen från 
framtagning av systemarkitekturen till en färdig teknisk lösning. Arbetet skulle utföras 
inom ramarna för den slutliga produktens omgivning, vilket var marina installationer. 
Detta skulle innebära att praktiska faktorer, exempelvis att enheterna skulle försörjas 
av batterikraft var tvunget att täckas in i konstruktionen. 

De stora milstolparna i projektet kan sammanfattas som: 

• Studier av kommunikation, kretsar och Empirs produkter 

• Logikanpassning mellan USB/PS2 krets och microprocessor 

• Framtagning av funktions- & kravspecifikation 

• Utvärdering av komponenter/komponentval 

• Strömförsörjning/effektförbrukning 

• Hårdvarukonstruktion 

• Mjukvarudesign 

• Caddning av kretskort 

• Framtagning av kapsling 

• Implementering till befintligt system 

• Testning och Validering 

• Framtagning av datablad/specifikation för produkten 

 

2 Förutsättningar 
Jag har haft tillgång till dator, Internet, Microsoft Word, Microsoft Excel, X-keys-
macro-works, Cadint, Mplab, EmpirBus-Config, Internet Explorer, testbräde, 
komponenter, sladdar, lödkolvar, mätutrustningar med mera. Utöver detta hade jag 
även tillgång till kunnig personal och en mycket duktig handledare på företaget.  
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Tidplan vilken arbetet var tänkt att planeras utifrån. 

 
 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 

Studier X X X X X X X X X X X 
Komponentval X X X X        

Effektförbrukning  X X X        
Hårdvara  X X X        

Programmering   X X X X X     
Caddning     X X X X X   

Implementering        X X X  
Sluttest         X X  

Specifikation          X X 
Rapport X X X X X X X X X X X 

 

2.1 Detaljbeskrivning 

2.1.1 Produkten 
Ett kretskort med flera funktionaliteter har skapats. Beroende på vilka komponenter 
som monteras har det olika användningsområden. Kortet kan användas till att 
kommunicera mellan CAN-bus till USB eller CAN-bus till PS2 eller CAN-bus till 
RS232.  

På USB varianten av produkten finns två USB portar. Den ena kopplas till en 
bildväxel eller en dator och i den andra kopplas antingen ett tangentbord eller en 
dator in. Med datorn kan olika knapptryckningskombinationer programmeras till en 
mikrokontroller som kan sända dem till bildväxeln när den är inkopplad. Med 
tangentbordet kan man skriva direkt till växeln. 

På PS2 varianten finns två PS2 portar, den ena kopplas till bildväxeln och till den 
andra kopplas ett tangentbord in. Med tangentbordet kan man programmera en 
mikrokontroller eller skriva direkt till växeln. 

På RS232 varianten finns en RS232 port vilken kan kopplas direkt till bildväxeln. I 
annat fall kan den användas som ett interface mellan CAN-bus och RS232. 

På alla varianterna finns dessutom en plint med 5 anslutningar där spännings matning, 
CAN-bus och en yttre knapp om så önskas kan anslutas. Dessutom finns möjlighet till 
att istället för plinten montera två dutch-kontakter som följer vissa båtstandarder. 

Produkten heter UPS-B-XX Ver. 1.0 där XX byts mot 01, 02, 03 eller 04 vilket står 
för vilken variant det är. 01 är USB och RS232, 02 är PS2 och RS232, 03 RS232 och 
04 är reserverat för framtida funktioner. På version 01 och 02 monteras även RS232 
kontakten. Detta för att möjligheten att enkelt konvertera den mellan USB eller RS232 
skall finnas. Det samma gäller för PS2 varianten, konverteringen utförs genom att 
konfigurera om den. 
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Vid ett hårdvaru/mjukvaru samkonstruktionsprojekt krävs för bästa resultat att 
ingenjören är ständigt öppen för reallokering av funktioner mellan hårdvara och 
mjukvara. Vid identifiering av komponenter fastställdes preliminära allokeringar av 
funktioner, som under projektets fortgående kom att ändras ett flertal gånger.  

 

2.1.2 Hårdvara 
 

 
Figur 3 - Förenklat blockschema för UPS-B Ver. 1.0 

 
Hårdvaran består av en ”central” mikrokontroller som styr hela kortet och dess 
funktioner. Valet av denna mikrokontroller från MicroChip var lätt, den skulle 
användas i projektet eftersom företaget använder dessa i EmpirBus och därmed redan 
införskaffat programmeringsutrustning och programvara (utvecklingsmiljö och 
kompilator) till just denna PIC18F som är baserad på en 8 bitars kärna, med inbyggd 
CAN kontroller, dock krävdes det en extern kristall för att få tillräckligt stabil 
systemklocka för CAN kommunikationen.  

USB-switchar: På USB varianten monteras två USB-switchar som har till uppgift att 
växla USB-kontakt1 mot USB-kontakt2 vid normal drift, med andra ord 
tangentbordet är växlat mot bildväxeln. De kan även växla över antingen USB-
kontakt1 eller USB-kontakt2 mot mikrokontrollern för att antingen programmera in 
knapptryckningskombinationer eller skicka kommandon till bildväxeln. 

Can-transciever: Dess uppgift är att omvandla mikrokontrollerns signaler 0 och 1 (0 
och 5 Volt) till motsvarande signaler i CAN, den har även skydd mot ESD, 
kortslutning samt om det kommer några andra signaler på bussen än just 5 Volt. 
Monteras på alla varianter. 

Multiplexer: Det monteras två multiplexrar på både PS2 och USB varianten dessa har 
till uppgift att styra processor nr 2. 
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EEPROM: Det monteras ett minne på en plats om det är USB varianten, och ett 
minne på en annan plats om det är PS2 varianten. Dessa minnen är för lagring av 
kommandon som skall skickas till bildväxeln och tillhör processor nr 2. 

RS232 krets: Denna krets är motsvarigheten till CAN-transcievern den omvandlar 
mikrokontrollerns signaler till RS23 kompatibel signalnivå. Monteras på alla varianter. 

Spänningsregulator 3,3V: Denna spänningsregulator monteras enbart på USB-
varianten för spänningsmatning till USB-switcharna, de kräver 3,3 Volts matning. 
Även styrsignalerna till dem skall vara i 3 Volts logik vilket löses genom en enkel 
spänningsdelning. 

Spänningsmatning: Kretsen blir spänningssatt genom USB/PS2 kontakterna av den 
dator eller bildväxel som man kopplar in. RS232 varianten använder sig dock utav en 
switchad spänningsregulator som kan ta en inspänning mellan 4 och 60 Volt. 
Oberoende av inspänningen, bara den håller sig inom tolerans nivån levererar 
regulatorn konstant en utspänning på 5V. Denna Spännings-regulator var planerad till 
alla varianterna på kortet men på USB/PS2 varianterna löstes istället spännings 
matningen genom att sammankoppla de två spännings delarna på kretsen. På de 
varianterna matas allt istället från USB/PS2 spänningen. 

Anslutningsmöjligheter: Beroende på vilken anslutning som efterfrågas monteras olika 
kontakter och även olika kretsar på laminatet. Det är alltså ett och samma kretskort 
för de olika varianterna av produkten. En 5 polig kopplingsplint monteras på samtliga 
varianter där spänningsmatningen ansluts med två kablar (endast på RS232- 
varianten), CAN-bussen ansluts med två kablar (alla varianter), en kabel är för 
anslutning av en yttre brytare (knapp) för att försätta mikronontrollern i 
programmerings mode (endast på variant USB och PS2), denna brytare skulle 
egentligen behövt två poler för att ansluta den ena kabeln till jord men på grund av 
utrymmesbrist jordas kontakten på närmaste yttre jordpunkt. Även en d-sub9 kontakt 
monteras på alla varianter för möjlighet att konvertera kortet till ett interface med 
RS232. Två stycken mini DIN kontakter monteras på PS2 varianten den ena för 
anslutning av ett tangentbord den andra för anslutning till bildväxel dator. På USB 
varianten monteras två USB kontaktdon, det ena för anslutning av ett USB 
tangentbord eller en dator och den andra ansluts en bildväxel eller dator till. 

Utöver dessa anslutningsmöjligheter finns även två lysdioder och ett trycke synliga 
(åtkomliga) utifrån produktkapslingen, de två lysdioderna är för att kunna utläsa status 
på produkten, knappen är för att kunna försätta mikrokontrollern i 
programmeringsmode. 

Innan laminatet monteras i produktkapslingen finns det en programmeringskontakt 
som efter programmering bryts av, därefter finns det dock ännu en 
programmeringsmöjlighet kvar, en programmeringskontakt till sitter på kortet men 
skall förhoppningsvis inte behöva användas. 
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Produktkapsling: Kapslingen var ett mycket tidskrävande projekt. Flera veckor lades 
ned på att finna den bäst lämpade och passande kapslingen. Omgivningen i båtar är 
oftast vibrationsrik på grund av vågor. Eftersom båtar oftast flyter på vatten medför 
det att omgivningen även är fuktig, detta är inte den mest idealiska omgivningen för 
elektronik. Därför lades det en hel del tid på sökandet efter en utmärkt kapsling. På 
grund av alla anslutningsmöjligheter till kortet så skulle det ha varit utmärkt med en 
kapsling där laminatet kunde ha alla anslutningar på en rak linje där kapslingen kunde 
monteras på en vägg med anslutningarna nedåt, kapslingen skulle kunna vara en 
ingjutningsbox vilket hade varit idealiskt för denna konstruktion med tanke på dess 
omgivning. Men här fanns det motsättningar. Dessa ingjutningsboxar fanns i många 
olika storlekar och utformningar men ingen som passade riktigt bra, då var det 
specialtillverkning som gällde där det tillverkande företaget skulle få tillverka ett 
verktyg för produktionen av vår speciella kapsling. Detta förslag skulle ha blivit 
mycket dyrt och nya tankebanor skapades. Plast kapslingar i alla olika former och 
storlekar gicks igenom utan något riktigt bra resultat. En betydelsefull faktor vid 
sökandet var att kontaktdonen skulle vara hålmonterade vilket gjorde att vissa 
kapslingar kunde uteslutas direkt. En tidigare produkt tillverkad av EmpirBus var 
inkapslad på ett tillfredställande sätt även för denna konstruktion, men företaget som 
tillverkat kapslingen hade slutat producera denna. Dock hade företaget kvar sitt 
verktyg för produktion, enda problemet för denna kapsling var att en 
beställningskvantitet under tusen kapslingar inte var att tänka på. Efter mycket 
sökande blev det trots allt denna produktkapsling som visas i figur 4.  

 
Figur 4 – Kapsling 

 
Denna kapsling fungerade riktigt bra. Den är nedsänkt i ändarna för att få plats med 
hålmonterade kontakter, den är gjord för d-sub kontakter i storleken 32-pol en i var 
ände. Med kapsling bestämd kunde arbetet inriktas på val av kontakter trots ganska 
stor plats för anslutningar så krävdes att USB/PS2 kontakterna monterades på samma 
plats på laminatet. På grund av att deras hålbild (benen som förs igenom laminatet 
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och lödas fast) skiljde sig något fungerade detta vilket gjorde att lite plats kunde sparas 
in.  

 

2.1.3 Mjukvara 
I detta kapitel beskrivs mjukvarans uppbyggnad. 

 

Mjukvaran i UPS:n är uppbyggd i följande programmoduler.  

Main – Huvudprogrammet som kontrollerar och startar alla hjälpmoduler. 

CANRxHdlr – Hanterar inkommande CAN meddelanden, avkodar instruktioner och 
utför funktioner. 

ProcessorHdlr – Hanterar allt som har med en av mikrokontrollerna att göra. 

Sleepmode – Kontrollerar status och försätter enheten i strömsparläge. 

CanTxHdr – Hanterar kösystem för utgående CAN meddelanden. 

FlashHdlr – Hanterar skrivningar och läsningar till flashminnet. 

Init – Ställer enheten i korrekt startläge vid spänningspåslag. 

 

Kodlistning för mjukvaran finns i Bilaga C. Kodlistning för UPS-B Ver. 1.0. Nedan 
beskrivs de följande huvudmodulerna i programmet i mer detalj –  

CANRxHdlr 

Processor2Hdlr 

CANTxHdlr 

För beskrivningar av de mindre hjälpmodulerna hänvisas till Bilaga C.  

 

CANRxHdlr Modulen – CAN-meddelande hanterare, för mottagning 

 
Denna mjukvarumodul implementerar EmpirBus kommunikationsprotokollet för 
mottagna meddelanden.  

Den inbyggda CAN-modulen i PIC18F kretsen hanterar den fysiska 
kommunikationen med CAN-bussen. Ett mottaget meddelande sparas i interna 
register, som därefter måste hanteras av användaren. CAN-modulen innehåller två 
hårdvarubuffertar för inkommande meddelanden. Igenom att ett meddelande tas 
emot av programkoden medan nästa meddelande på bussen klockas in i 
buffertregistret. Ett meddelande måste därmed läsas ut och hanteras och 
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mikrokontrollern måste vara klar att ta emot nästa meddelande inom tidsramen för ett 
meddelande på bussen, för att bufferten inte skall bli full.  

En föreslagen lösning om mikrokontrollern inte hinner med att hantera meddelanden 
i den takt de kommer in på bussen är att använda en mjukvarubuffert. Detta koncept 
är dock inte tillämpbart i EmpirBus, då det inte finns några restriktiva väntetider på 
bussen. En buffring av inkommande data är bara funktionellt när protokollet kan 
garantera en hög frekvens på inkommande meddelanden vissa tider, vilka måste följas 
av en period när meddelandefrekvensen är låg på bussen. Med andra ord kan en 
buffert möjliggöra hantering av ett specifikt antal snabbt inkommande meddelanden, 
men bara om tiden mellan block av snabbt inkommande meddelanden är tillräckligt 
lång. 

I EmpirBus protokollet finns inga sådana väntetider på bussen, därför måste systemet 
anta att takten på inkommande meddelanden är den som specificeras av 
busshastigheten, vilken i sin tur är ställbar mellan <1kbit upp till 1Mbit. En tillräckligt 
snabb avkodning och hantering av inkommande meddelanden är därför ett måste för 
att systemet garanterat skall fungera i alla lägen. 

Can hanteraren för inkommande meddelanden har byggts upp på följande sätt: 

När ett nytt meddelande är tillgängligt i bufferten kontrolleras typen av meddelande 
samt meddelandeflaggorna. De flaggor som kan uppträda är ”overflow”, ”invalid 
message”, ”receive extended frame”, ”receive standard frame” samt ”receive remote 
status request”. 

I EmpirBus används endast CAN 2.0B protokollet för meddelanden, vilket innebär 
att endast meddelanden med utökad identifierare sänds på bussen. Därmed har valet 
gjorts att inte hantera meddelanden med standard identifierare, utan dessa kastas utan 
att hanteras. Overflow får enligt specifikationen för systemet inte inträffa, och därför 
hanteras inte heller denna flagga i dagsläget. Ett meddelande som är ogiltigt, ”invalid”, 
uppfyller inte kraven för ett korrekt meddelande på bussen, därmed skall meddelandet 
inte heller påverka noden och meddelandet kastas därför. De återstående fall som kan 
inträffa är mottagning av meddelanden med utökad identifierare samt ”remote status 
request”-meddelanden.  

Remote Status Request 

När ett RTR meddelande mottages i en nod är detta en förfrågan från en annan nod 
om statusen för någon av ingångarna hos noden som tog emot meddelandet. 
Mottagaren förväntas då svara genom att skicka ett statusmeddelande för efterfrågad 
kanal på bussen.  

Meddelande med utökad identifierare 

Normalfallet är att ett meddelande har typen utökad identifierare. Detta är ett 
meddelande som skickas av en nod i systemet när en förändring har skett i noden, och 
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identifieraren talar om vilken nod som skickat meddelandet. Ett specialfall är 
meddelande till eller från konfigureringsinterfacet, där en statusflagga i meddelandet 
indikerar att meddelandet är ett konfigureringsmeddelande. Dessa meddelanden har 
speciell status, då de innebär att en konfigurationsnedladdning eller 
konfigurationsuppladdning sker via en PC och EmpirBus konfigureringsprogramvara.  

Under konfigurering av noden slutar noden att lyssna på ingångarna, då en 
uppdatering av noden har företräde. Likadant gäller vid uppläsning av en 
konfiguration till PC:n. Mottagaren avkodar inkommande konfigureringsmeddelanden 
och utför de uppdateringar som definieras av konfigureringsmeddelandet.  

När ett utökat meddelande som inte är ett konfigureringsmeddelande inkommer 
behöver mottagaren avkoda meddelandet och kontrollera identifierarinformationen 
mot en lokal databas för att avgöra om meddelandet påverkar mottagaren. Denna 
databas kallas för prenumerationslistan. Om identifieraren finns i databasen innebär 
detta att mottagaren skall utföra någon form av funktion när ett meddelande 
mottages.  

I ett elsystem på båtar är det vanligt att man har en eller flera huvudströmbrytare som 
stänger av hela eller delar av systemet. Som exempel, när båten ligger i hamn och 
kaptenen lämnar båten trycker han på huvudströmbrytaren för att släcka ned alla 
lanternor, belysning och radar med mera på en gång. Därmed måste det även vara 
möjligt att stänga av funktioner som är kopplade till UPS:n. Då ett meddelande som 
mottagaren prenumererar på inkommer, uppdateras de interna registren och 
funktionen som specificerats av meddelandet utförs, alltså styrs mikrokontrollern till 
att skicka ut ett kommando över det kontaktdon som sitter på just denna version. 
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Figur 5 – Hantering av inkommande CAN meddelanden 

 
ProcessorHdlr Modulen 

Denna mjukvarumodul kontrollerar status på, styr och försätter mikrokontrollern i 
olika moder. 

När ett meddelande adresserat till denna nod har mottagits, avkodats och 
statusflaggor har blivit satta, utförs specificerad funktion. Även en kontroll görs av om 
processorn är redo att sända, eller i vilket läge den befinner sig i. Den ena 
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mikrokontrollern påverkas av en annan mikrokontroller att försätta sig i rätt 
mode/läge och inväntar att den har blivit korrekt initierad m.m. Även USB-
switcharna slås om till önskat läge. Denna initierings process genomlöpes varje gång 
för att verkligen säkerställa att ett meddelande kommer att sändas ut till bildväxeln, 
eller till exempel att mikrokontrollern är redo att programmeras och ta emot 
kommandon som skall programmeras in i dess EEPROM. 

 
CanTxHdlr Modulen 
 
Denna mjukvarumodul implementerar EmpirBus kommunikationsprotokoll för 
sändning av meddelanden.  

Med tanke på CAN protokollets uppbyggnad krävdes att denna modul 
implementerades i form av ett kösystem, så att enheten inte skulle låsas om ett 
meddelande inte kunde skickas på grund av trafik på bussen. Multipla köer krävdes då 
ett antal olika meddelanden skulle hanteras. Då 32 kanaler skulle hanteras krävdes ett 
ködjup på 32 element för kanalrelaterade meddelanden. Alla 
konfigureringsbegärningar är sekventiella och kön kräver därför ett djup på ett 
element, samt ett extra register som sparar identifieraren för begäran. 

 

2.1.4 Caddning 
Programmet som användes för kretsschema och kretskortslayout var Cadint. Denna 
del av projektet var mycket tidskrävande. Först gjordes ett kretsschema och en 
komponentlista, kretsschemat överfördes till en layoutritning, och nu var det dags att 
välja komponentkapsling för alla resistorer, motståndsnät, kondensatorer spolar, 
säkringar, transistorer och kretsar och att cadda in kontakter kristaller och yttermått 
på kretsen. På grund av att många relativt nytillverkade komponenter användes så 
fanns de inte inritade i programmet och uppdateringen av biblioteken i programmet 
var inte fullständig, så de flesta komponenter ritades in för hand med hjälp av måtten i 
databladen för de olika komponenterna. Det bestämdes tidigt i projektet att ett 
tvålagers laminat skulle användas vilket försvårade arbetet lite på grund av att det var 
mycket komponenter som skulle in på lite plats. På grund av att vissa komponenter 
skulle ritas in två gånger för att kunna få duala funktioner. Till exempel EEPROM 
minnena som är inritade två gånger på laminatet med olika ledningsbanor beroende på 
var den monteras. Den switchade spänningsregulatorn som användes har ett brett 
spänningsområde och klarar höga och variereande inspänningar, vid hög belastning 
måste värmeutvecklingen tas om hand av ett jordplan. För vior som görs med 
avseende att leda värme dras kopparplanet ända in mot viahålet, till skillnad från dem 
som skall leda ström där ledningar dras som ekrar in mot vian. Ledningsgrovleken 
som använts är som minst 0,18mm och minsta avstånd mellan ledningar är 0,15mm 
för att ha ändå mindre avstånd mellan banorna är det en stor kostnadsfråga och 
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svårtillverkat. Laminatets yttermått är mycket exakt avvägda mot kapslingen så att 
kortet skall sitta fastklämt i kapslingen. En liten special variant är att en 
programmerings kontakt är inritad utanför laminatets yttermått, med borrhål som 
sitter lite in i kortet för att kunna bryta av denna kontakt efter programmering. Denna 
har frästa spår för korrekt polaristion av den yttre programmeringskontakten. 

 Layouten är utförd utan autorouting program, då det löste sig lika bra utan dessa 
hjälpmedel. Under resans gång med många olika kapslingar som förslag ritades ett 
flertal olika kontakter från olika tillverkare in, för att kunna få plats med alla 
nödvändiga kontaktdon. D-sub9 kontakten caddades in som ytmonterad för att ha 
sina ytmonterade anslutningar bakom USB/PS2 kontakterna alltså utan att krocka 
med varandra. Det gjorde att en hel del plats sparades in och beroende på efterfrågan 
skulle just efterfrågad kontakt monteras. Detta löste sig med att projektet låstes runt 
en viss produktkapsling.  

Många timmar lades på just detta att få plats med så många anslutningar som möjligt 
på så lite plats som möjligt. När layouten började bli färdig var det stor genomgående 
kontroll av den in i minsta detalj och avstämning mot komponentlistan och vissa små 
justeringar genomfördes, kontroll av yttermått på laminatet och att inga komponenter 
befann sig för nära kanter eller liknande. 

 

2.1.5 Kretskortstillverkning 
När väl layouten i Cadint var färdig skickades såkallade Gerber filer iväg till ett företag 
som tillverkar laminat. Dessa Gerber filer är ett filformat som används i nästan alla 
maskiner för tillverkning av laminat. När dessa var skickade var layouten låst, Version 
1.0 var förbrukad. 

Laminaten sändes iväg och 2 veckor senare var de tillverkade och levererade tillbaks 
till oss. Pastaplåtar skickades även med, dessa används vid monteringen av 
komponenter, det är stansade plåtar med små hål där lödpasta skall appliceras på 
laminatet. 

 
 Figur 6 – Fyra stycken laminat fram och baksida, pastaplåt och dess avtryck  

 

Steget efter detta var att skicka iväg laminaten och plåten till ett företag som 
monterade alla komponenter. På detta företag lades arbetet upp på följande sätt: 
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Först preparerades roboten som skulle sätta ut komponenterna på kortet, med en fil 
med exakta koordinater och alla komponenter som skulle monteras. Därefter 
preparerades en maskin med den stansade pastaplåten och lödpasta applicerades på 
korten. Därefter fördes korten in i roboten som satte ut alla ytmonterade 
komponenter på rätt plats. Steget efter detta var att sänka ner korten i ett ångbad, där 
lödpastan smältes och de ytmonterade komponenterna satt fast på sin plats.  

Nu var det dags för de hålmonterade (till exempel kontakterna), med dem ditsatta 
fördes korten på nytt in i en ugn med en så kallad flushskummare och lödvåg, denna 
bestod av en flushvätska som pressades upp som en våg när korten färdades över den 
för att få lödtennet att fästa bättre på komponentbenen därefter fortsatte korten sin 
färd i ugnen mot en våg av flytande lödtenn som pressades upp mot undersidan på 
kortet och de hålmonterade komponenterna var monterade (lödvågen synes i figur 7). 
Nu var kortet färdigt för test. 

 

 
 

 

Figur 7 – Montering för hand, laminaten över lödvågen, bestyckad monteringsrobot 

 Figur 8 – Pastamaskin, Ugn, Monteringsmaskin(robot), Ugn med lödvåg  

 

2.1.6 EmpirBus 
EmpirBus koncept bygger på att varje nod är decentraliserad, ingen nod är 
underkastad en annan nod. Därmed kan systemet fortfarande fungera om någon 
enskild nod av någon anledning inte fungerar. Kommunikationen mellan de olika 
noderna utförs via CAN-bus, som är vanlig inom exempelvis bilindustrin. En 
detaljerad beskrivning av CAN protokollets funktion och uppbyggnad ges i Bilaga B. 
CAN beskrivning. 

För kommunikation mellan noderna på applikationsnivån används ett egenutvecklat 
protokoll, EmpirBus protokollet. Uppbyggnaden av protokollet är en 
företagshemlighet och kommer inte att redovisas i denna rapport. 
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Funktionaliteteten i EmpirBus kan delas upp i två huvudkategorier, konfigurering och 
drift. För konfigurering av en eller flera noder används EmpirBus Config mjukvaran 
som kan köras på valfri PC med en RS232 eller USB port. 

 

 
Figur 9 - EmpirBus Config mjukvaran 

 
Konfigureringsprogrammet läser upp information om samtliga noder i ett system och 
visar dem på skärmen. Varje nod ses som en huvudenhet med en till fyra slavenheter. 
Användaren kan därefter ställa in egenskaper för varje huvudenhet och varje slavenhet 
i en nod. I fallet UPS emuleras noden som en huvudenhet med fyra 8 kanalers digitalt 
utkort. Genom att klicka på en kanal (1-32) på de emulerade inkorten kan 
kanalinställningar ställas in. 

Vid drift kommunicerar noderna med varandra, inte med konfigureringsprogrammet. 
När en förändring på en ingång eller en utgång sker skickas ett EmpirBus kommando 
till alla noder i systemet. Varje nod avgör om de är intresserade av meddelandet eller 
ej. Vissa meddelanden är så kallade statusförfrågningar, där en nod frågar en annan 
nod om hur dess status är. Den förfrågade noden svarar därefter med sin status. 
UPS:n behövde ta emot och behandla CAN meddelanden, därtill behövde EmpirBus 
protokollet implementeras. De funktionella delar som innefattas i projektet kan 
sammanfattas som följer. 

UPS:n skall kunna ta emot och lagra konfiguration från Config programmet i PCn. 

UPS:n skall kunna skicka sin konfiguration till Config programmet i PCn vid 
förfrågan.  
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UPS:n skall översätta inkommande meddelanden och utföra vald uppgift.  

UPS:n skall kunna svara på statusförfrågningar. 

  

2.2 Avgränsningar 
Hela utvecklingsprocessen från ide till slutprodukt genomfördes. Vissa delar av 
programkoden till mikrokontrollern fanns att tillgå. En mikrokontroller med 
programvara för konvertering av en slutning (kortslutning) mellan två ben på kretsen 
till inprogrammerade kommandon fanns färdig. Dock skulle mikrokontrollern 
implementeras till systemet, styras av logik och caddas in på kortet. 

2.3 Metod 
Mycket studerande av mängder av kretsar i datablad och även inlärning av tidigare 
produkter tillverkade av EmpirBus AB. 

 
Figur 10 – Utvärdering på testbräde 

Till en början studerades mikrokontroller nr 2 och dess funktioner mycket noggrant 
för att bli insatt i tankesättet tillverkarna av denna krets haft. En bra lösning på 
styrningen av denna mikrokontroller uppkom och detta testades på labbräde med 
framgång. Vissa problem med fördröjningar uppkom men detta kringgicks och 
minimerades tills det inte upplevdes som ett problem.  

Efter mycket spenderad tid till att sätta sig in i denna färdiga modul påbörjades det 
fortsatta arbetet. Uppkoppling av krets på testbräde så långt som det var möjligt. Vissa 
ytmonterade kretsar i till exempel kapsling micropac (där kretsens yttermått var 
2,1*1.6mm) var för små för att hantera och därmed testa.  

Nu var det dags att sätta sig in programmering, mycket studerande av program koder 
till tidigare produkter för att sätta sig in i hur uppbyggnaden var tänkt på även denna 
produkt. Sen var det läge att lära sig hur CAN-bus kommunikation fungerar för att få 
förståelse för hur detta skulle lösas mjukvarumässigt.  
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På grund av att EmpirBus produkter drivs av batterikraft så måste även denna 
produkt (UPS) vara strömsnål och detta löses till viss del genom att försätta 
mikrokontrollern i viloläge (eng. sleep). Mycket avbrottsrutiner används i 
programvaran för att kunna hålla sig i strömsparläge så länge som möjligt.  

Nu började det bli dags att söka upp en USB-switch. I detta projekt skall denna 
switchen kunna klara av full USB 2.0 hastighet (480Mbit/s). Detta var inte det lättaste, 
väldigt få tillverkande företag hade lyckats med att tillverka sådana analoga switchar, 
åtminstone som var uppbyggda enligt våra önskemål. Efter en hel del sökande 
hittades en passande, nytillverkad och bra krets som klarade specificerade värden men 
i en mycket liten kapsling. Vid denna tidpunkt var det dags att ägna all tid åt 
kretslayouten, vilken fick gå före testandet och programmeringen.  

Komponentlista gjordes under tiden caddningen utfördes. Här var det mycket 
kontrollerande och noggrant val av komponenter och på grund av övergången till 
blyfria komponenter så lades en del tid på att söka ekvivalenter till vissa komponenter 
så att det skulle kunna tillverkas ett ROHS godkänd kort.  

När laminatet var under tillverkning fortgick programmeringen och testerna på brädet. 
Tester av mjukvaran mot den uppkopplade kretskonstruktionen fungerade bra men 
vissa delar gick inte att pröva fullt ut förrän korten blivit tillverkade. Det uppkom 
problem med leveranser av klockkristaller och keramiska resonatorer varvid en del tid 
och arbete fick läggas på att finna ekvivalenter eller åtminstone komponenter som 
skulle kunna passa in, för nu var det inte så gott om tid längre. Efter många mail och 
samtal till olika distributörer och tillverkare löste detta problem sig.  

Vid tidpunkten när laminaten kom så gjordes vissa tester mot bildväxlar som 
fungerade bra. Därefter var det mycket att göra med kontroll och övervakning av 
montering. Vissa komponenter hade inte blivit levererade därför fick ekvivalenter 
sökas upp. Vissa komponenter som till exempel kontakter var väldigt exakt inpassade 
på laminatet utefter deras yttermått och ekvivalenter till dessa fick inte skilja sig något 
på måtten och ej ha sämre toleranser på måtten. På företaget som monterade 
komponenterna lagerhålls även kretsar och komponenter åt EmpirBus vilket gjorde 
att vissa lagerhållna komponenter innehöll bly, därav bestämdes att detta kort skulle få 
blyhaltiga komponenter för att göra slut på lagret med icke ROHS godkända 
komponenter.  

Nu fanns det ett färdigt kort att börja testa, vilket gav vissa fördelar på grund av att nu 
kunde allting verkligen testas grundligt och mjukvaran kunde laddas ner till 
processorn och tester av olika slag genomföras. Här märktes det att produkten bestod 
av flera funktionaliteter på grund av att de olika varianterna styrdes på olika sätt och 
från olika I/O på mikrokontrollern, så koden är indelad i tre olika varianter. Detta 
gjorde att tre olika program fick byggas. Sen var det dags att lösa kommunikationen 
mellan EmpirBusConfig och mjukvaran i UPS:n och hur upplägget i 
configprogrammet skulle se ut, vilka valmöjligheter som skulle finnas och hur detta 

 17 



Interface modul mellan CAN-bus och USB/PS2 eller RS232 
 

skulle utformas. Många timmar har lagts på att felsöka och förbättra mjukvaran med 
hjälp av olika mätinstrument som exempelvis multimetrar och oscilloskop. Därefter 
var det dags att genomföra slutliga tester av det färdiga kortet vilka gav positivt 
resultat. 

Som synes nedan ändrades tidsplaneringen radikalt, arbetet strukturerades om enligt 
denna reviderade tidplan. 

 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23
Studier X X X X X X X X X X X X X 

Komponentval X X X X X X X X      
Effektförbrukning X X X X X X X X      

Hårdvara X X X X X X X X      
Programmering X X X      X X X X X 

Caddning X  X X X X X X      
Implementering         X X X X X 

Sluttest          X X X X 
Specifikation            X X 

Rapport X X X X X X X X X X X X X 

 

3 Resultat 
Ett tillfredställande resultat både för EmpirBus och för mig har uppkommit. Båda 
parter är nöjda med utvecklingen av denna produkt. Det blev en fullt fungerande 
produkt helt enligt kravspecifikation. Efter en och annan liten justering på korten och 
även i mjukvaran fungerade allting som det skulle. Tester har utförts både mot datorer 
och bildväxlar med ett glädjande resultat. 

 
Figur 11 – Färdiga kretskort från vänster USB, PS2, Seriell 
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4 Slutsatser 

4.1 Analys av resultat 
För att kunna utföra ett riktigt bra arbete inom elektronikkonstruktion så 
rekommenderar jag att alla delar i projektet fortlöper sida vid sida för att få ett så gott 
resultat som möjligt. Vid de olika delarna uppkommer alltid problem som löses 
genom någon omkonstruktion. Om allting löper i fas (parallellt), så uppkommer 
problemen under resans gång istället för efter att layouten skickats för tillverkning, då 
är konstruktionen redan låst och problematisk att ändra. När problemen uppkommer 
i tid kan layouten ändras så att den stämmer vilket underlättar väldigt för 
slutprodukten.  

Uppkoppling på testbräde är verkligen att rekommendera men vissa delar i detta 
projekt gick inte att prova ut fullständigt på grund av att kapslingen på vissa 
komponenter var för liten. Dessa fanns inte att tillgå i större kapslingar, därav gick det 
inte att löda fast anslutningar på dessa. När ett projekt utförs på detta sätt med den 
tidspressen så hinns inte viktiga delar med. Caddningen av kretskortet fick gå före 
labb brädet till viss del, samma sits med programmeringen den blev påbörjad men fick 
läggas på is tills laminatet var beställt. På grund av extrema kostnader för påskyndning 
av laminattillverkningen. När arbetet utfördes så här så uppkom många problem eller 
lösningar efter att kortet redan var beställt, då fick alternativa lösningar såsom 
batchningar (byglingar) direkt på kortet tillgås. Vilka kunde besparas denna prototyp 
ifall att de olika projektdelarna hade sammanlöpt på ett bättre sätt. 

4.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Vid konstruktion av en elektronisk produkt rekommenderas att fullständigt koppla 
upp och testa hela konstruktionen på ett testbräde. För att få förståelse för alla 
felkällor, och lösningssätt. Även att programmera om inte allt så i alla fall till viss del 
programkoden för mikrokontrollern i de fall konstruktionen inbegriper en sådan. Ty 
om man har minimerat alla felkällor så gott det går, innan man sänder iväg sin layout 
för laminattillverkning finns det större chans att man får en fullt fungerande produkt 
direkt. Rekommendationer för fortsatt arbete med denna produkt är redan specifierat 
i EmpirBus UPS-B Ver. 1.1 dokumentation med alla ändringar som behöver införas, 
för att tillverka en felfri produkt. Dessa ändringar inbegrips dock inte i denna rapport. 
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Källförteckning 
1. www.EmpirBus.com 

2. Nohau Elektronik AB. CAN-bussen kursmaterial till kursen NE0800 

3. Henrik Niklasson EmpirBus AB. Tel 0522-443804.  

4. Daniel Johansson EmpirBus AB. Tel 0522-443824. 
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A. Projektbeskrivning  
 

Arbetets titel 

Produkt för interface mellan CAN-buss och USB/PS2 port. 
 
Projekttyp 

Examensarbete på C-nivå. 10p. 
 
Utförs av 

Fredrik Hedröd  
Tjärhovsgatan 18c läg. 106 
451 42 Uddevalla 
Tel: 0702424125 
e-post: fredrik.hedrod@student.hv.se
e-post: fredrik.hedrod@empirbus.com
ES03-e 
 
Examinator 

Per-Olof Andersson  
Högskolan Väst 
Gärdhemsvägen 4 
46186 Trollhättan 
Tel: 0520-223262 
Fax: 0520-223299 
e-post: perolof.andersson@hv.se
 
Handledare vid Högskolan Väst 

Per-Olof Andersson  
Högskolan Väst 
Gärdhemsvägen 4 
46186 Trollhättan 
Tel: 0520-223262 
Fax: 0520-223299 
e-post: perolof.andersson@hv.se
 
Företag 

EmpirBus AB 
Norra Drottninggatan 26 
451 31 Uddevalla 
Tel: 0522-443800 
Fax: 0522-443899 
e-post: info@empirbus.com
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Handledare vid företag 

Henrik Niklasson  
EmpirBus AB 
Norra Drottninggatan 26 
451 31 Uddevalla 
Tel: 0522-443804 
Tel: 0708-443804 
Fax: 0522-443899 
e-post: henrik.niklasson@empirbus.com
 
Problembeskrivning 

Produkten skall användas för att ta emot önskade signaler ur canbussen, och omvandla 
dessa till olika kommandon (t.ex ctrl + alt + delete). Därefter skall denna signal skickas 
vidare via usb till en bildväxlare. Som exempel på en brygga med flera människor som 
befinner sig framför var sin skärm och önskar byta bild på skärmen. I dagsläget sker detta 
via var sitt tangentbord eller andra komplexa lösningar. Själva problemet ligger i att 
programmera microcontrollern för att ta emot signaler från can, styra en krets som 
omvandlar en signal till ett kommando, på modulen ha usb och ps2 kontakter för 
valmöjlighet, styrkretsar och annan logik. Detta skall caddas in på ett kretskort och 
monteras i en kapsling med valfria anslutningar. Med andra ord skall kretsen ha olika 
funktionaliteter beroende på vilka kretsar och kontakter som monteras på kortet. 
 
Mål 

Målet med projektet är att skapa en fungerande lösning för denna kommunikation vilken 
skall implementeras till det befintliga systemet. 
Delmål: 

• Logikanpassning mellan USB/PS2 krets och microprocessor 
• Seriell port mot USB/PS2 
• Utvärdering av komponenter/komponentval 
• Strömförsörjning/effektförbrukning 
• Hårdvarukonstruktion 
• Programmering av mjukvara 
• Caddning av kretskort 
• Implementering till befintligt system 
• Sluttest 
• Framtagning av datablad/specifikation för produkten 

 
Avgränsningar 

Färdigt chip med programvara för konvertering av ett knapptryck till ett kommando som 
dock skall implementeras på det nya kretskortet och styras på ett annat sätt. 
Vissa delar av programmet för microprocessorn finns tillgängligt. 
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Tillvägagångssätt 

Mycket studerande av datablad och tidigare produkter tillverkade av EmpirBus AB. 
Uppkoppling av krets på testbräde.  
Test av mjukvara mot krets. 
Caddning av kretskort. 
Rapportskrivning som fortlöper under hela projektets gång. 
 
Resursplan 

Microsoft Word, Microsoft Excel, X-keys macro works, Cadint, Mplab, EmpirBus Config, 
Internet Explorer. 
Testbräde, komponenter, kablar, mätutrustning mm. 
 
Tidplan 

 
 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 

Studier X X X X X X X X X X X 
Komponentval X X X X        

Effektförbrukning  X X X        
Hårdvara  X X X        

Programmering   X X X X X     
Caddning     X X X X X   

Implementering        X X X  
Sluttest         X X  

Specifikation          X X 
Rapport X X X X X X X X X X X 

 
 
Kontakter med examinator och handledare vid Högskolan Väst 

Dagbok förs fortlöpande under projektets gång. Detta skickas veckovis till Per-Olof 
Andersson, handledare på Högskolan Väst. 
 
 
 
 
 
 
Godkännes av (underskrift) 

Examinator 
 
 
 

Handledare vid företag 

 
 
För examinators anteckningar 
Inlämnad rapport Retur rapport Godkänd rapport Godkänd pres. Rapporterad 
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B. CAN beskrivning 
 

Decentraliserade System 

Traditionell kommunikation mellan olika noder i en decentraliserad struktur brukar oftast 
innehålla en databuss, en adressbuss och en kontrollbuss. Kontrollbussens funktion är att 
avgöra vilken nod som har tillgång till att kontrollera adressbussen och databussen, med 
andra ord avgör värdet på kontrollbussen vilken nod som är master på systemet för 
tillfället. Alla andra noder kan läsa av datat som finns på bussen och adressbussens värde 
anger om datat är riktat till en specifik nod. För att visualisera detta upplägg tänker man sig 
oftast en struktur liknande den i Figur 12. 
 

 

uC 1 uC 2 uC 3 

Databus

Adressbuss

Kontrollbuss

Figur 12 – Generell illustration av decentraliserade system 

 
För att kommunikationen skall fungera måste något arbitreringsprotokoll finnas 
implementerat, så att CAN-noderna kan avgöra vid varje tillfälle vilken nod som får skriva 
till bussen. Arbitreringsprotokollet bör dessutom vara rättvist (”eng: fair”) så att alla noder 
som vill ha tillgång till bussen får tillgång till bussen någon gång. Om protokollet inte är 
rättvist finns risk för svältning (”eng: starvation”) av en nod. Det innebär att en nod som 
vill meddela något inte får tillgång till bussen för att andra noder hela tiden får företräde, 
därmed sätts den svälta nodens funktioner ur spel. 
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En annan vanlig kategorisering av kommunikationsprotokollen är riktningen på 
kommunikationen. En kommunikation kan vara av typen simplex, där data endast kan 
färdas i en riktning på datalinan, från master till slav. Raka motsatsen är duplex, där data 
hela tiden kan skickas i båda riktningar, men då krävs separata databussar. En hybrid 
mellan de båda teknikerna är halv duplex, där data kan sändas i båda riktningarna, men bara 
i en riktning vid varje tid. Tekniken kan egentligen beskrivas som en simplex 
kommunikation, men där man kan vända flödet när ingen annan använder bussen. Se Figur 
13 för illustrering. 

 
 

 

Simplex

Duplex

t=t1 t=t2
Halv duplex

t1 != t2

Figur 13 – Olika former av riktad kommunikation 

 
För att definiera systemstrukturen helt är det dessutom brukligt att specificera topografin, 
hur sammankopplingen fysiskt sker, för systemet. Det finns ett stort antal topografier, men 
de mest vanliga visas i en sammanställning i Figur 14. 

 

Bilaga B:2 



Interface modul mellan CAN-bus och USB/PS2 eller RS232 
 

 

Ring

Buss 

Stjärna

Träd

Figur 14 – Typiska topografier 

 
 
CAN-protokollet är uppbyggt på en busstopologi, där alla noder jackas på bussen. Detta 
innebär att en nod enkelt kan läggas till eller tas bort ur systemet, utan att strukturen 
påverkas. Den decentraliserade kommunikationen är uppbyggd konceptuellt med databuss, 
adressbuss och kontrollbuss men med den stora skillnaden att dessa bussar slagits samman 
till att utgöra en enda buss. Endast en kabel, med två ledare, dras mellan de olika noderna. 
De två ledarna utgör en seriell, differentiell datalina. Kommunikationen som sker via 
ledarna är av typen halv duplex, därmed kan alla noder skriva till bussen men endast ett 
meddelande kan överföras vid varje tidpunkt.  

 

Arbitrering 

Som redan nämnts, krävs någon form av arbitrering mellan de olika noderna i ett 
decentraliserat system med gemensam databuss, för att avgöra vilken nod som skall få 
tillgång till att skriva till bussen. Detta kan enkelt intuitivt härledas från de fysiska 
förutsättningarna, då en fysisk lina innebär att om mer än en nod försöker skriva till bussen 
kommer detta att resultera i en kollision på bussen, varvid datat blir korrupt. Det finns ett 
antal föreslagna tekniker för att undvika alternativt hantera kollisioner på en gemensam 
buss, de två huvudkategorierna är slumpmässig samt tidssplittad. 

 

Slumpmässig åtkomst: Vanligt Ethernet som är det mest använda protokollet i nätverk 
mellan datorer använder slumpmässig åtkomst till bussen. När en nod försöker skicka data 
kan en kollision uppstå, och noden väntar då en slumpmässig tid och försöker igen. Denna 
åtkomstteknik bygger med andra ord på att man tillåter kollisioner och dessa hanteras 
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genom att data återsänds efter en tid. Rent teoretiskt sett skulle ett Ethernet nätverk kunna 
låsas upp helt och hållet om två noder hela tiden försökte komma åt bussen. Praktiskt sett 
så låses aldrig ett Ethernet nätverk upp helt och hållet, men med ökad kommunikation ökar 
också antalet kollisioner, vilket resulterar i tidsförluster då data måste återsändas många 
gånger, vilket i sin tur effektivt reducerar bandbredden på systemet. En slutsats som man 
kan dra av åtkomsttekniker som använder sig av liknande teknik är att bandbredden på 
systemet aldrig kan specificeras, då den varierar över tiden beroende på belastningen. Den 
stora fördelen med tekniken är att den inte kräver någon form av synkronisering mellan de 
olika noderna. 

 

Tidssplittad: En annan teknik för åtkomst är så kallade tidsrutor, där varje nod har ett 
fördefinierat tidsfönster som noden har möjlighet att sända på bussen. Risken för kollision 
elimineras då helt. Ett antal protokoll finns som använder sig av tidsrutor. Tekniken inför 
dock krav på systemet för att kunna fungera. Alla noder måste ha en synkronisering med 
varandra, för att de skall kunna veta när nodens tidsruta infinner sig. Om en nod driver i 
synkroniseringen med de andra noderna kommer kollisioner att inträffa när noden försöker 
skicka data. Tekniken är mest vanlig i icke-decentraliserade system där alla enheter är 
underkastade en masterenhet, men kan även användas i decentraliserade system, där typiskt 
synkronisering sker via dedikerade meddelanden på bussen.   

 

CAN-protokollets arbitrering tillhör vid första anblicken en undergrupp av slumpmässig 
åtkomst, den tekniska termen är CSMA/CD + AMP. Förkortningen står för ”Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection and Arbitration on Message Priority”. Tekniken 
innefattar kollisionsdetektering och tillåter att flera noder skriver till bussen samtidigt. 
Dessutom hanteras arbitrering mellan de olika sändande noderna. Rent praktiskt innebär 
tekniken i fallet med CAN att när en nod vill sända kontrolleras först att inget meddelande 
redan sänds, om så sker inväntar noden att det nuvarande meddelandet avslutas. Om 
bussen är ledig så lägger noden ut en startbit genom att dra linan låg, eller mer korrekt, dra 
de differentiella trådarna åt det håll som representerar en logisk nolla. Om någon annan 
nod också vill skicka data kommer den noden också att skriva en nolla till bussen. 

 

Därefter lägger noden seriellt ut sin identifierare. Identifieraren är unik för varje nod och 
består av 11 eller 29 bitar, beroende på vilken version av CAN protokollet som används. 
För varje databit som läggs ut på bussen läser CAN modulen av vilket värde som faktiskt 
ligger på bussen och jämför med det värde som noden skrev till bussen. Det som är helt 
avgörande för teknikens funktionalitet är att en bit är dominant och en är recessiv. Om en 
dominant bit skrivs till bussen överskrivs alltid den recessiva biten. I CAN protokollet är en 
logisk nolla den dominanta biten och en logisk etta är recessiv. Då fler än en nod skriver till 
bussen kommer båda noderna att skriva till bussen fram till dess att en bit i identifieraren 

Bilaga B:4 



Interface modul mellan CAN-bus och USB/PS2 eller RS232 
 

skiljer dem åt, varvid noden som skrev en logisk etta till bussen kommer att upptäcka en 
avvikelse mellan faktiskt och önskat värde på bussen. Noden kommer då att avbryta 
sändning av meddelandet. Det är denna kontroll som utgör ”Arbitrering på Meddelande 
Prioritet”. Den eller de noder som skrev den dominanta biten till bussen fortsätter 
sändning av identifierare. Eftersom alla noder måste ha unika identifierare kommer endast 
en nod att kunna skriva hela sin identifierare till bussen. När så har skett har därmed endast 
en nod tillgång till bussen och kan därmed skriva själva datat som skall skickas till bussen.  

När ett meddelande har sänts på bussen kommer alla noder som uppfattat meddelandet 
som korrekt att godkänna meddelandet genom att sända en ACK-bit. Efter att 
meddelandet godkänts avslutas meddelandet med ett ”End Of Frame” meddelande. Detta 
följs av en paus på bussen där ingen nod tillåts sända ett meddelande, som motsvarar tre 
bitar.  

Tekniken är dels en form av slumpmässig åtkomst, då ingen specifik synkronisering av när 
en sändning kan ske görs. Dels påminner den om tidsrute-tekniken, då en synkronisering 
med alla andra noder sker med startbiten. Om en nod vill sända måste den antingen sända 
första biten i sin identifierare direkt efter startbiten, eller så får den vänta tills det 
meddelande som sänds på bussen avslutats. Därmed delas bussen in i en tidsruta när ett 
meddelande väl börjat sändas. 

Det som är den största vinsten med den beskrivna arbitreringen är att ett meddelande 
kommer alltid att godkännas och sändas på bussen. Därmed har bussen en konstant 
bandbredd som inte är beroende av belastningen på nätet. Sätts överföringshastigheten till 
10 kBit/s så kommer det att sändas och komma fram information med 10 kBit/s.  

En möjlig nackdel i CAN protokollet är att åtkomsten till bussen är direkt proportionell 
mot antalet logiska nollor i identifieraren. Som ett exempel kan vi tänka oss ett system där 
noderna har identifierare 1,2 och 3. Om alla noder samtidigt vill skriva till bussen kommer 
noden med identifierare 1 alltid att vinna arbitreringen, eftersom nollorna alltid skriver över 
ettorna. På samma sätt kommer noden med id 2 alltid att vinna över id 3 vid arbitreringen. 
Protokollet inför alltså en prioritetsordning på noderna, vilket skulle kunna medföra svält 
för en nod med mest antal logiska ettor i identifieraren, under förutsättning att vid varje 
tillfälle noden försöker sända ett meddelande finns en nod med logisk nolla som stoppar 
noden vid arbitreringen. 

Detta medför att ett system måste konstrueras så att alla noder någon gång får tillgång till 
bussen. En nod kan därför inte tillåtas sända meddelanden kontinuerligt på bussen, då den 
noden skulle kunna låsa upp hela bussen förutsatt att identifieraren innehöll en 
kombination av nollor som alltid vann arbitreringen över alla andra noder. 
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Innehållsbaserad adresserings filosofi 

Adressering av CAN-noder baseras på innehållet i ett meddelande. Identifieraren talar om 
från vilken nod meddelandet kommer och alla noder som lyssnar på bussen kan därmed 
avgöra om de är intresserade av innehållet, genom att de håller reda på intressanta noder. 

 

Felkontroll och felhantering 

Ett CAN-meddelande innehåller en CRC, “Cyclic Redundancy Check”, en checksumma på 
det sända datat. En nod beräknar checksumman på meddelandet som den läst på bussen 
och ack:ar detta om den beräknade CRC:n stämmer överens med den sända CRC:n.  

 

CAN protokollet använder sig av en datakodning som kallas ”NRZ with Bitstuffing, 
Biphase.” NRZ står för ”Non Return to Zero”, vilket innebär att det finns två distinkta 
värden som bussen kan anta. Bitstuffing-tekniken innebär att protokollet accepterar endast 
ett visst antal konsekutiva, likadana bitar. Om för många (6st) bitar är likadana, 
introduceras extra bitar av motsatt värde för att uppfylla kravet på ett maximalt antal 
likadana bitar i följd. Dessa extra bitar tas bort av mottagarna, och ingår alltså inte i det 
avlästa meddelandet. Denna teknik används för att olika noder inte skall drifta under 
meddelande mottagningen, utan kunna synkronisera dataströmmen via omslag på bussen. 
Maximalt fem konsekutiva identiska bitar kan skickas, därefter måste en extra bit insättas i 
meddelandet. 

För att förhindra att en trasig eller felaktig nod skall kunna förstöra bussen med felaktiga 
meddelanden används en aktiv felkontrollteknik. Alla noder som lyssnar på bussen 
kontrollerar att meddelandet är grammatiskt korrekt genom att skicka en acknowledge bit 
ett meddelande. Om meddelandet är felaktigt kommer acknowledge biten att utelämnas, 
varvid den sändande noden avbryter och försöker igen vid ett senare tillfälle. Om den 
sändande noden själv upptäcker ett fel så används en passiv teknik, där meddelandet helt 
enkelt avbryts. Om brott mot protokollet sker i form av för många konsekutiva ettor på 
bussen kommer de lyssnande noderna att lägga ut logiska nollor på bussen och därmed 
förstöra meddelandet. Den sändande noden upptäcker då att meddelandet är korrupt och 
kommer att avbryta sändningen. 

 

De fel som kan inträffa är  

Bit fel  Mottagen bit är inte samma som sändes. 

Bit stuff fel  Mer än fem konsekutiva bitar med samma polaritet. 

CRC fel  Mottagen CRC motsvarar inte beräknad CRC. 
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Form fel  Brott mot EOF formatet 

Ack fel  Sändande nod mottar ingen dominant acknowledge-bit. 

 

Varje nod har två interna CAN-felräknare, en för sändning och en för mottagning. Varje 
gång ett fel inträffar ökas räknaren. Efter ett antal korrekt mottagna/sända meddelanden 
räknas räknaren sakta ned igen. Det går alltså betydligt fortare att öka felräknaren än att 
minska den. När allt är väl befinner sig CAN-modulen i ”Aktivt Felläge”. Det innebär att 
noden sänder och tar emot meddelanden och när ett fel upptäcks så skickar noden en aktiv 
felruta, och förstör det felaktiga meddelandet på bussen. När någon av de interna 
felräknarna når ett gränsvärde, slår noden om till ”Passivt Felläge”, vilket medför att noden 
fortfarande sänder och tar emot meddelanden, men noden sänder inte aktiva felrutor (den 
går inte in och avbryter felaktiga meddelanden för någon annan nod, eftersom det kan vara 
fel på dess egna mottagning), vilket innebär att den inte längre kan förstöra meddelanden 
på bussen. (Men, den kan avbryta sina egna sändningar.) Om sändningsfelräknaren når ett 
ännu högre gränsvärde går CAN-modulen in i ”Avstängd buss felläge” vilket medför att 
noden inte kommer att sända eller ta emot meddelanden förrän enheten har fått en reset 
från mikrokontrollern 
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C. Kodlistning för UPS-B Ver. 1.0 
Denna information är konfidentiell. Kontakta EmpirBus AB, 0522-443800, för mer 
information. 

 

D. Kretsschema för UPS-B Ver. 1.0 
Denna information är konfidentiell. Kontakta EmpirBus AB, 0522-443800, för mer 
information. 

 

E. PCB Layout för UPS-B Ver. 1.0 
Denna information är konfidentiell. Kontakta EmpirBus AB, 0522-443800, för mer 
information. 

 

F. Komponentlista för UPS-B Ver. 1.0 
Denna information är konfidentiell. Kontakta EmpirBus AB, 0522-443800, för mer 
information. 
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G. Beskrivning av Spänningsregulator LT3433 
I batteridrivna miljöer och i båtmiljöer där spänningsmatningen kan skilja sig från mellan 9 
och 32 Volt där även värre fall kan inträffa. Måste en säker och pålitlig spänningskälla 
finnas för att inte förlora kontakten med båten om EmpirBus produkterna måste starta om 
för att det förekommit en dip i spänningen. Därför undersöktes det olika regulatorer för att 
få en produkt som kan klara stora spänningsvariationer. På grund av att en dip i spänningen 
innebär att vi till och med kan komma under nivån för den spänning vi vill att regulatorn 
skall leverera så måste även vår regulator både klara av att höja upp våran inspänning och 
att sänka den, till önskat värde som i vårat fall är fem volt. Valet föll på en switchad 
spännings regulator som switchar med en frekvens på 200kHz och klarar av att hålla en 
valfri utspänning mellan 3,3-20Volt med en feltolerans på +-1% om den får en inspänning 
mellan 4–60Volt. I Figur 15 synes en förändring i inspänning från 13,8 till 4 Volt under 1 
ms och reaktionen på utspänningskurvan där en ruta motsvarar 0,1Volt. 

 
Figur 15 - Spänningsförändring 

En Step-Down regulator som en förenklad kretsritning av synes överst i Figur 16. Fungerar 
på det viset att när switch SW sluter hamnar inspänningen över spolen L och när den 
släpps polaritetsvänds spolen och kondensator Cout laddas upp samtidigt som negativ 
spänning går genom dioden, detta switchande sker lagom ofta för att hålla önskad 
utspänning. 

En Step-Up regulator som en förenklad kretsritning av synes i mitten på Figur 16. Denna 
fungerar på det viset att när switch SW sluter hamnar inspänningen över spolen L och när 
den släpps frigörs den lagrade energin i spolen. Denna energi kommer ut polaritetsvänd 
vilket gör att den sidan av spolen som tidigare laddades upp med plus nu kommer att vara 
minus. Och minussidan kommer således att bli plus. Den polaritetsvända spolen hamnar 
nu seriekopplad med matningsspänningen vilket ger en högre spänning än Vin. Denna 
spänning laddar sedan upp kondensator C som stabiliserar utspänningen. Switchandet sker 
lagom ofta för att få önskad Vout. 

Denna regulator som en förenklad kretsritning av synes längst ner i Figur 16, är både en 
Step-Up och Step-Down regulator. Den fungerar som de ovan beskrivda, om Vin är högre 
än Vout är den en Step-Up och om Vin understiger Vout eller om Vin är väldigt nära eller 
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Interface modul mellan CAN-bus och USB/PS2 eller RS232 
 

samma som Vout switchas de två switcharna samtidigt, en av finesserna med denna 
regulatorn är att det endast krävs en spole och ändå klara både Step-Up och Step-Down. 

 
Figur 16 Kretsritning Switchad Spänningsregulator 

Vid Step-Down regulering är resistans värdet på kondensatorn väldigt viktigt på grund av 
att det kommer hamna lite spänning över den vid sluten switch och spolen får inte hela 
spänningen över sig vilket medför mindre energi att utnyttja. Samma med transistorerna 
som agerar switchar de behöver ha en väldigt låg resistans vid genomsläpp av samma 
anledning som kondensatorns resistansvärde. Det samma gäller för dioderna de behöver 
även ha ett lågt spänningsfall över sig. Transistorn för Step-Up reguleringen har en 
resistans på 0,6 ohm och den för Step-Down har en resistans på 0,8 ohm. 

Spolens storlek är även av stor betydelse desto snabbare regulatorn kan switcha desto 
mindre spole krävs, samma gäller för kondensatorn Cout, alltså är det bra med en snabb 
switchning på små kretskort för att kunna spara in plats. 

Burst mode är något som är speciellt för just Linears regulator, det är ett mode som går att 
stänga av eller sätta på. Med Burst mode på så förbättras effektiviteten av reguleringen vid 
låg förbrukningsström. Som synes i Figur 17. 

 
Figur 17 – Burst mode 
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Det finns en mjukstartsfunktion så att vid uppstart så pulsar den lite lugnt innan den fått 
laddat upp kondensatorn och kan köra på i 200 kHz igen. Den skickar ut 5µA på ett ben 
och rampar upp utspänningen tills det att den mäter 5 Volt över denna kondensator. Detta 
förlopp synes i Figur 18. 

 
Figur 18 – Mjuk uppstart 

Regulatorn har en inbyggd linjär regulator som matar kretsens inre logik med 2,5 volt tills 
det att Vut har överstigit 3 Volt alltså bara så länge som regulatorn är under uppstart. 

När Vin och Vout är nära varandra men Vin ändå är högre än Vout så kommer det kräva 
en väldigt hög switchfrekvens Step-down switchen kommer att ligga till för nästan varje 
puls alltså med närmare 200 kHz (eng. duty cycle) men när regulatorn märker att 
transistorn leder mer än 75 % av tiden, så går den över i ett annat mode där bägge 
switcharna ligger till samtidigt vilket minskar (eng. duty cyclen). 

Ett ben på kretsen kräver ett stort jordplan för att leda undan all värme som bildas inne i 
kretsen med för litet jordplan klarar den inte av att mata Vut med lite belastning någon 
längre stund utan stänger ned sig själv. 

Det går att släcka ned regulatorn i ett strömsparläge om så önskas då drar den inte mer än 
10µA. 

Utspänningen väljs genom dimensioneringen av två resistorer. 

Vid 5 Volts utspänning synes förhållandet mellan inspänning och hur mycket ström man 
kan få ur regulatorn. I Figur 19, den undre linjen är när switcharna styrs parallellt. 

 
Figur 19 – Inspänningsförhållande / Uttagbar ström
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H. Företags och Produkt beskrivning, EmpirBus 
Denna information finns på efterföljande sidor i ett särtryck. 
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Master unit
EB-B-0000

EmpirBus™ Master unit

Connect up to four EmpirBus™ slave modules

Up to 100A continuous power distribution

Optional secondary fuse protection available 
for ABYC fuse regulation compliance

Robust integrated terminals in casing 

All terminals can be locked to casing

Automatic detection of slave modules on 
power-up

EmpirBus™ connection terminal

Running indication

Alarm indication for communication error

Buttons for manual activation/deactivation of 
fuses on output modules

Detachable terminals, 2,5mm², spring con-
nection

Large power supply terminals, 16mm²

Wide range power supply, 9-32VDC

Features

The EmpirBus™ master unit consists a motherboard 
mounted in a casing with 4 slave module slots. 
The slave modules are automatically configured at 
power-on. 

The unit has a red alarm indication LED that indi-
cates if a communication error has occurred on the 
bus.
 
Two buttons on the unit makes it possible to turn off 
the outputs or restoring them to normal mode. 

The master unit is available in several versions iso-
lated or a non isolated both available with or with-
out additional fuses.

On the isolated version the CAN-bus is galvanically 
separated from the unit. This makes it possible to 
connect units with different power supplies as 12 
and 24VDC. 

Available slave modules
8DI-B-01 8 Digital Inputs
8DO-B-01 8 Digital Outputs
8DO-B-02 8 Digital Outputs with Fuse
4IS-B-01 4 Window Wipers
8RO-B-01 8 Relay Outputs (12VDC)
8RO-B-02 8 Relay Outputs (24VDC)
DU-B-01 Dimmer for Running Indications

www.empirbus.com



Connection example

Specifications

Articles

Supply voltage:   9-32VDC

Current consumption

EB-B-0000-UTF/UTS: 200µA

EB-B-0000-ITF/ITS: 30mA

Max power supply/Unit:  100A

Power supply terminals:  Rail terminal 16mm2

Ambient temperature:  -20 to +70 degrees Celsius

Article no.  Description

EB-B-0000-UTF  Non isolated Master Unit with fuses and terminal 

EB-B-0000-ITF  Isolated Master Unit with fuses and terminal

EB-B-0000-UTS  Non isolated Master Unit with terminal

EB-B-0000-ITS  Isolated Master Unit with terminal
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Running indication:  Green

Alarm indication:   Red

Isolated CAN-Bus:  EB-B-0000-ITF and ITS only

Casing dimensions:  177 x 123 x 65 mm

* 120 ohm terminal resistor must be connected at both ends of the bus

Power supply

+
CAN
high

CAN
low

CAN bus

Aux
+

Aux out

Aux
- -

8MS-B-01

9-32 VDC 0 VDC
Terminal
resistor

Supply

+
CAN
high

CAN
low

CAN bus 

Aux 
+

Aux out 

Aux 
-

Supply

-

EB-B-0000

9-32 VDC 0 VDC 

+ CAN
high

CAN
low

Aux 
+

Aux 
-

-

EB-B-0000

9-32 VDC 0 VDC 

1 2
1 2 1 2

1 2 1 2
Terminal 
resistor

21

12345

6789

Service outlet 
9-PIN D-SUB 
(rear view) 

Supply CAN bus Aux out Supply

Buzzer



8 DIGITAL INPUTS
8DI-B-01

Slave Module with 8 Digital Inputs

8 digital input channels

For fixed or momentary switches

Running indication and alarm indication 
 
Reduced amount of cabling since running and alarm 
indications are connected in parallel with switch

Connect running and alarm indications without exter-
nal resistor 

Main switch and interlock functions can be used to 
block any function

Attach infrared detectors or magnetic switches di-
rectly for advanced burglar alarm

Simple fuse reset function

Dimmer function for running indications

Time-on, time-off and touch protection delays avail-
able for all inputs

Detachable terminals, 2,5mm², spring connection

Wide range power supply, 9-32VDC

Features

Each module has 8 input channels. Each channel 
can be individually configured as fixed or momen-
tary switch.

A separate light emitting diode (LED) can be con-
nected in parallel with each switch for running/alarm 
indication. This feature reduces the amount of ca-
bles and eases the installation. The running indica-
tion can be controlled by any input or output in the 
system.

One input channel can control any number of out-
puts in the system.

Several types of time delays are available and one 
input can control several outputs with different 
delays.

Infrared detector signals and magnetic switches can 
be connected directly to the input channels to create 
a burglar alarm.

This EmpirBus™ slave module can only be used with 
the EmpirBus™ master unit.
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Connection example

Specifications

Articles

Inputs:     8 inputs

Running indication:  0-8mA, light intensity adjustable

Alarm indication:   8mA

Supply voltage:   9-32VDC

Current consumption  0,1mA

Ambient temperature:  -20 to +70 degrees Celsius

Dimensions:    132 x 35 mm

Article no.  Description

8DI-B-01  EmpirBus Slave module with 8 digital inputs
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1
Common

2

Channel 1 Channel 2

8DI-B-01

3
Common

4 5
Common

6

Channel  3 Channel 4

7
Common

8 9
Common

10

Channel 5 Channel 6

11
Common

12 13
Common

14

Channel 7 Channel 8

15
Common

16

A

A

K

K

A

A

K

K

A

A

K

K

Latching or momentary switches with running indication and 
alarm indication connected to same common

A

K

Latching or 
momentary 
switch with 
running 
indication

Latching or momentary switches  
connected to same common

A

K A

K

Separate 
running 
indication

Separate alarm 
indication



8 DIGITAL OUTPUTS
8DO-B-01 & 8DO-B-02

Slave Module with 8 Digital Outputs 

8 digital output channels

Up to 8A per channel  

Up to 40A total load per module

Built-in configurable fuse 0,5-8A per channel

Optional secondary fuse protection on each output for 
ABYC fuse regulation compliance (8DO-B-02)

Under current alarm available on each output

Each output can be controlled from up to eight differ-
ent EmpirBus™ input channels or membrane panel 
switches

Status feedback on each channel for true running 
indications

Fuse status indication for each channel

Two different time delays can be set for each channel

Detachable terminals, 2,5mm², spring connection

Wide range power supply, 9-32VDC

Features

Each output module is equipped with 8 output chan-
nels. The output channels can be controlled by up to 
eight different EmpirBus™ input channels or mem-
brane panel switches. 

Each output channel has an automatic fuse function 
that can be set to normal or slow function between 
0,5-8A.

Fuses can be reset by any EmpirBus™ input channel 
or membrane panel switch configured as fuse reset.

An under current alarm is available in order to 
monitor light bulbs and other consumers.

The outputs channels are equipped with delay func-
tions, where each channel can be individually set 
with two different time delays.

For consumers that needs more than 8A two or 
more output channels can be parallelled for up to 
32A.

One module can supply up to 40A continuously. 
A higher consumption will trip fuses 5-8 after one 
second.

This EmpirBus™ slave module can only be used with 
the EmpirBus™ master unit.
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Connection example

Specifications

Articles

Outputs:    8 outputs, max 8A/channel

Fuses:     Configured 0,5-8A

Max load per module:  40A

Fuse characteristics:  Fast, Normal

Supply voltage:   9-32VDC

Current consumption:  0,1mA

Ambient temperature:  -20 to +70 degrees Celsius 

Dimensions:    132 x 35 mm

Article no.  Description

8DO-B-01 EmpirBus Slave module with 8 digital outputs

8DO-B-02  EmpirBus Slave module with 8 digital outputs and fuse
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Optional fuse: 10A (8DO-B-02 only)

1 + 2 -

Channel 1 Channel 2

8DO-B-01

3 + 4 - 5 + 6 -

Channel  3 Channel 4

7 + 8 - 9 + 10 -

Channel 5 Channel 6

11 + 12 - 13 + 14 -

Channel 7 Channel 8

15 + 16 -

DC/DC inverter

M
DC

DC
DC

AC

DC/AC inverterSolenoid valve Siren / HornMotor OutletConsumer Lamp



4 WINDOW WIPERS
4IS-B-01

Wiper Module with 4 Digital Outputs

Connect up to 4 different one or two speed win-
dow wiper motors

Built-in configurable fuse 0,5-6A per channel

Wiper feedback connects directly, no relays 
needed

Reduces the cabling needed for each motor

Handles wipers with or without parking position

Each wiper can be controlled from up to eight 
different EmpirBus™ input channels or membrane 
panel switches

Each wiper can be set with two individual interval 
times

All wipers are synchronized at interval mode

Automatic detection of parking position for any 
type of wiper

Detachable terminals, 2,5mm², spring connection

Wide range power supply, 9-32VDC

Features

Each wiper module has outputs to control up to 4
separate wipers. The wiper motor is connected
directly to the module and the module automatically 
detects the type of wiper engine.

The wiper functions can be configured to be run at 
two speeds (high/low) and with two separate inter-
val times.

At interval mode all wipers are synchronized. Wipers 
running at double interval time will activate once 
every two intervals.

The parking function will distinctly stop the wipers in 
parking position.

This EmpirBus™ slave module can only be used with 
the EmpirBus™ master unit.

www.empirbus.com



Connection Example

Specifications

Articles

Outputs:                    4 outputs to control up to 4 wipers

Max output per channel: 6A

Max output per module: 24A

Supply voltage:  9-32VDC

Power consumption: 0,1mA

Ambient temperature: -20 to +70 Centigrade

Dimensions:  132 x 35 mm

Article no.  Description

4IS-B-01 EmpirBus wiper card with 4 channels
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1 + Low 2 -

Channel 1 Channel 2

4IS-B-01

3 + High 4 Park 5 + Low 6 -

Channel  3 Channel 4

7 + High 8 Park 9 + Low 10 - 11 +High 12 Park 13 + Low 14 - 15 + High 16 Park

1-speed window wiper 2-speed window wiper with diode 
protection on high speed connection

(This is the most common wiper type)

M

1-speed window wiper

MM

2-speed window wiper with diode 
protection on low speed connection

M



8 RELAY OUTPUTS
8RO-B-01 & 8RO-B-02

Slave Module with 8 Relay Outputs

8 potential free NO relay contact channels

Up to 5A, 30VDC resistive load per channel  

Each channel can be controlled from up to eight 
different EmpirBus™ input channels or membrane 
panel switches

Status feedback on each channel for true running 
indications

Status indication for each channel

Each channel can be set with two different time 
delays

Detachable terminals, 2,5mm², spring connection

Wide supply voltage range 9-32 volt DC

Features

Each output module is equipped with 8 poten-
tial free relay contacts. The relay channels can be 
controlled by up to eight different EmpirBus™ input 
channels or membrane panel switches.

The outputs are equipped with delay functions, 
where each channel can be separately set with two 
different time delays.

Each output channel delivers feedback upon activa-
tion and deactivation to allow true running indica-
tions on input channels or membrane panel switch-
es.

This EmpirBus™ slave module can only be used with 
the EmpirBus™ master unit.

www.empirbus.com



Connection example

Specifications

Articles

Outputs:    8 relay outputs, max 5A per channel

Contact ratings:    5A, 30VDC resistive load

Supply voltage:   9-32VDC

Current consumption:  0,1mA

Ambient temperature:  -20 to +70 degrees Celsius 

Dimensions:    132 x 35 mm

Article no.  Description

8RO-B-01  EmpirBus Slave module 8 relay outputs (12VDC)

8RO-B-02 EmpirBus Slave module 8 relay outputs (24VDC)
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Channel 1 Channel 2

8RO-B-01

Channel  3 Channel 4 Channel 5 Channel 6 Channel 7 Channel 8

1 43 65 87 109 1211 1413 1615



8 switch membrane panel
8MS-B-01

Membrane panel with 8 switches

Custom design options

8 switches

Running indication and alarm indication for 
each switch

Replacable symbols or function descriptions 
for each switch

Background lighting makes the panel read-
able even when it is dark 

The dimmer function for background light 
and running indications can be controlled 
individually or in groups

Time delays can be configured for each 
switch

Aux output for external audio alarm or but-
ton sound

Aux output can have different  types of 
sound

Advanced burglar alarm functions
 

Features
The membrane panel has 8 switches and with the 
built in CAN-bus interface it gives an easy and quick 
installation. Only power supply and CAN-bus needs 
to be connected.

One membrane panel switch can be configured to 
control any number of EmpirBus™ output channels.

Each switch is back lit and the symbols or texts for 
the switches are replaceable. Simply slide in the 
texts or symbols at the back of the panel. Each 
switch can be configured to show running and alarm 
indications.

The running indications dim together with the back-
ground light of the panel. Panels can be dimmed 
separately or in group with other panels. 

An external audio alarm can be connected to sound 
on low current, fuse trip or button sound.

An existing panel can have dual functions and also 
be used to indicate if burglar alarm is active or as 
key pad to turn on/off burglar alarm with a change-
able four digit code.

For mounting in harsh environments the panels are 
IP65 protected. 

Built for wide ambient temperature and wide power 
supply range.

www.empirbus.com
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Connection example

Specifications

Articles

Inputs:     8 inputs

Supply voltage:   9-32VDC

Buzzer output:   20mA (supply voltage)

Current consumption: 0,1mA

Ambient temperature:  -25 to +70 degrees Celsius

Article no.  Description

8MS-B-01  EmpirBus Membrane panel with 8   

  switches
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Dimenisons

* 120 ohm terminal resistor must be connected at both ends of the bus

Power supply

+
CAN
high

CAN
low

CAN bus

Aux
+

Aux out

Aux
- -

8MS-B-01

9-32 VDC 0 VDC
Terminal
resistor

Supply

+
CAN
high

CAN
low

CAN bus 

Aux 
+

Aux out 

Aux 
-

Supply

-

EB-B-0000

9-32 VDC 0 VDC 

+ CAN
high

CAN
low

Aux 
+

Aux 
-

-

EB-B-0000

9-32 VDC 0 VDC 

1 2
1 2 1 2

1 2 1 2
Terminal 
resistor

21

12345

6789

Service outlet 
9-PIN D-SUB 
(rear view) 

Supply CAN bus Aux out Supply

Buzzer

5 mm

56 mm

120 mm

65 mm

6 mm

6 mm

26 mm

2 mm

6 mm

10 mm

9 mm



Configuration software
EB-S-01

EmpirBus™ Config Software

Used to configure the EmpirBus™ system

Very user friendly but with advanced func-
tions

Generates a circuit diagram with possibili-
ties to add cable numbers and connections

Generates easy to understand end user 
documentation of the installation

Visual configuration

Compatible with Windows 98/NT/2000/ME 
and XP

Manual included

Easy to use diagnostic features

Function

The EmpirBus™ system is configured from a PC via 
the EmpirBus™ Config software and the EmpirBus™ 
interface. 

Use a visual interface with an image of your instal-
lation to connect your consumers to your regular or 
membrane panel switches.

Advanced diagnostic features included to quickly 
find the source of a problem. 

Print an up to date circuit diagram at any time using 
the circuit view diagram feature.

Add cable numbers and other notes to the drawings 
for complete control.

Automatically create user friendly end user docu-
mentation that can be delivered with your installa-
tion.

The EmpirBus™ Config software can be downloaded 
from the EmpirBus web site www.empirbus.com.

www.empirbus.com



User Interface

Specifications

Articles

Operating System requred:  Windows 98 or later

Hard disk required:  20 MB

RAM required:    64MB

Screen Resolution required:  800x600

Article no.  Description

EB-S-01  EmpirBus ™ Config Installation CD+Manual

EB-S-M   Manual EmpirBus™ Config
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GSM Module
7472

GSM Module with optional GPS feature

6 programmable inputs

4 programmable outputs

1 input and 1 output is potential free

Default program available

Advanced callback features available

All parameters programmed via SMS text-
messages

Optional GPS feature available

GPS position alarm available with GPS fea-
ture

Wide range power supply, 10-36VDC

Features
The GSM module is a perfect add-on for any exclu-
sive installation. It offers the possability to add fea-
tures like advanced burglar alarm and remote start 
of heater, air conditioning or refridgerator.

The GSM module has a pre-installed configuration 
where only one init message needs to be sent from 
the owners GSM phone to be ready for use.

With the optional GPS feature the position of the 
boat can be monitored either with a position alarm 
or by a SMS query.

Built for wide ambient temperature and wide power 
supply range.

www.empirbus.com



Connection example

Specifications

Articles

Inputs:     6 inputs (1 potential free)

Otputs:   4 outputs (1 potential free)

Supply voltage:   10-36VDC

Current consumption: 20mA (100mA on alarm)

Ambient temperature:  -25 to +70 degrees Celsius

Article no.  Description

7472  GSM Module

7417  GSM Antenna

7446  GPS Received

7447  GPS Antenna

Version.2006.05.08 © Copyright 2005 All rights reserved EmpirBus AB. Patent no: 0004927-0

EmpirBus AB
Norra Drottninggatan 28
SE-451 31 UDDEVALLA
SWEDEN

Phone: +46 (0)522-44 38 00
Fax: +46 (0)522-44 38 99
info@empirbus.com

Dimenisons

1
+

1

8DI-B-01

Ch 2 Ch 3 Ch 4

2
C

3
+

4
C

5
+

6
C

7
+

8
C

1
+

Ch 1

8DO-B-01/02

Ch 2

2
-

3
+

4
-

2 3 4 5 6a 6b Man Gnd Fel U2 U3 U4 Plus Gnd +Gp S TxG Pd RxG Gnd NC NO C

Supply
10-36VDC

Signals received from EmpirBus. Man activates 
position alarm, 6a/6b sends burglar alarm message

Output
On1

Outputs
Off1, On2, Off2

Ch 1

GPS connections

GSM
Antenna

1
+

Ch 1

8RO-B-01/02

Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5

2
-

3
+

4
-

5
+

6
-

7
+

8
-

9
+

10
-

GSM Module

4,5 mm

8,5 mm

130 mm

130 mm

8,5 mm

38 mm
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