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During our education of Electrical Engineering 120 credits with concentration on
Electrical Systems there is a degree project for 10 credits. We performed this work at
Volvo Cars in Gothenburg (Lindholmen).

In the cars today the most functions are controlled by microcomputer based control
units. These control units are therefore connected in different networks. Volvo is going
to introduce a new kind of Network Management according to OSEK- standard.

Because of this we needed to find a proper test environment and test method so we can
do the different tests for the OSEK Network Management.

The work was divided in two parts. The first one was to read the specification and
according to these find proper test methods. Afterwards we made a program with
CANalyzer to see if we were thinking correctly.

The results of the tests were as we had expected. Recommendations for further work are
to do a big program with CANalyzer's CAPL – script that can test all parts of Network
Management.
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Nomenklatur
BA: Basadressen i CAN identifieraren

CAN: Controller Area Network (Nätverket i bilen)

CAPL: CAN Access Programming Language (Ung. C – programmering)

CF: Control Field i meddelandet

CRC: Cyclic Redundancy Check (Test av CAN-meddelanden)

DA: Destinationsadress för meddelandet

ECU: Electronic Control Unit (Noder i bilen)

EVB: Evaluation Board (Testenhet)

GotoMode(): Intern funktion som en nod skickar till andra noder i nätverket

ISO: International Standards Organisation (Internationella standarder)

LIN: Local Interconnect Network (Långsamt nätverk i bilen)

MOST: Media Oriented Systems Transport (Väldigt snabbt nätverk i bilen)

NM: Network Management (Styr nätverket i bilen)

NMPDU: Network Management Protocol Data Unit (Hur meddelanden är
uppbyggda)

NMrxcount: Räknare som räknar hur många ggr noden har varit i NMReset

Nod: Del av ett CAN-nätverk

OP- Code: Operation Code i meddelandet

OSEK: Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im
Kraftfartzeug (standard)

PAG: Premier Automotive Group (De lyxiga bilmärkena i Fordkoncernen)

SA: Källadress i meddelandet
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1 Företagspresentation
Volvo grundades i Göteborg år 1924 av Gustav Larson och Assar Gabrielsson, då de
bestämde sig att utveckla en "svensk" bil tillverkad av svenskt stål. Den första bilen
ÖV4, mer känd som Jakob, lämnade fabriken 1927.

Sedan 1999, ägs Volvo Personvagnar AB av Ford Motor Company. Volvo
Personvagnar ingår tillsammans med Aston Martin, Jaguar och Land Rover  i Fords
division för högklassiga bilmärken – "Premier Automotive Group (PAG)".

Inom Ford Motor Company är Volvo Personvagnar "Centre of Excellence for Safety"
och inom PAG "Centre of Excellence for Telematics". Detta innebär att Volvo
Personvagnars forskningsarbete inom avancerade säkerhetslösningar har ett starkt
inflytande på alla bilmärken inom Ford koncernen.

Volvo Personvagnars fyra största marknader är USA, Sverige, Tyskland och
Storbritannien. Volvo Personvagnar har sina viktigaste anläggningar för tillverkning i
Sverige och Belgien. Tillverkningen av betydelsefulla komponenter, såsom motorer,
växellådor och karossdelar sker huvudsakligen i Sverige. Volvo Personvagnar AB: s
huvudkontor och övriga ledningsfunktioner finns i Göteborg.
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1.1 Volvos organisationsschema

Volvo Car Corporation

Hans - Olof Olsson
President och CEO

ECU Architecture
94231

Patrik Larsson

Network Ingegration
94232

Mikael Westerdahl

SW Development
94233

Kent Niesel

Research And Development
90000
Hans Folkesson
Senior Vice President

Electrical and Electronics
System Engineering
94000
Bengt Banck
Vice President

Electrical Architecture
94200

Lennart Lundh

ECU Platform Design
94230

Hans Alminger

Aldijana Skopo

Mattias Börnstedt

Figur 1 Organisationsschema
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1.2 Electrical Architecture
På avdelningen Electrical Architecture jobbar man främst med utveckling av
funktionell, elektronisk och mekanisk arkitektur för elektroniska system i
fordonsintegrerade koncept, funktioner, systemlösningar och komponenter.
Avdelningens ansvar inkluderar även tekniska system och komponenter inom följande
områden:

� System Architecture and Integration

� ECU Platform Design

� Electrical Distribution System

� Power Supply

� Diagnostics

Inom dessa områden är avdelningen ansvarig för att ständigt leverera kompletta
tekniska offerter till bilprojekt  baserade på definierade tekniska strategier,
kommersiella och finansiella ramar. Den är även ansvarig för att skapa nödvändiga
förutsättningar för utveckling och utförande av valda tekniska lösningar.

2 Bakgrund
I dagens bilar styrs de flesta funktioner av mikrodatorbaserade styrenheter. Dessa
styrenheter delar i många fall resurser och kräver därför olika typer av
kommunikationstjänster. Styrenheterna är därför sammankopplade i olika nätverk.
Volvo kommer att införa en ny typ av Network Management enligt OSEK-
standarden. På grund av detta måste provmetoder och provmiljön anpassas och
utvecklas efter dessa nya förutsättningar.

2.1 Mål
Huvudmålet är att ta fram en verifierad metod för att prova delar av OSEK Network
Management. Delmålen är:

� Analys fas där vi skriver en specifikation och tänker ut en lämplig provmiljö

� Genomförande: Bygga en provmiljö, testa och skriva provprotokoll

2.2 Avgränsningar
Arbetet fokuseras på provning och uppbyggnad av en provmiljö. Bara viss
programmering av styrenheter ingår.
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3 Resurser
� Prototyp hårdvara Motorola Star 12 (mikroprocessor)

� EVB & Fixbox (testlådor)

� PC med CANalyzer

� Prototyp kablage

� Network Management

4 Network Management
Network Management (NM) är ett system för att styra/hålla ordning på de olika
noderna (komponenterna) i CAN- systemet som finns i bilen.

4.1 CAN
CAN står för Controlled Area Network. Detta används för att skicka olika signaler
genom bilen, med 1: or och 0: or. Man kan t.ex. ladda ner ny mjukvara till en
komponent. CAN har sin tidiga historia på Bosch i Tyskland där det utvecklades för
fordonsindustrin. CAN-standarden är ett protokoll som beskriver en entrådig, seriell
busskommunikation. Lanseringen skedde officiellt 1986, men först 1993
introducerades det som ISO-standard. Den första serieproducerade bilen som
utnyttjade CAN rullade ut från Mercedes fabriker 1992.

CAN, som är en seriell databuss, är meddelandeorienterad, vilket innebär att det
inte finns mottagare eller mottagaradresser definierade. Istället har varje meddelande
som sänds ut en identifierare kopplat till sig. Denna identifierare, som måste vara
unik inom nätverket, definierar meddelandets innehåll och prioritet. Prioriteten
används för att vid konflikt avgöra vilket av flera konkurrerande meddelanden som
ska få tillgång till bussen. Skälet till att informationen sänds ut via all-anrop
(broadcast) över hela nätverket, är huvudsakligen flexibilitet.

Eftersom CAN-nätverket är meddelandeorienterat, det vill säga enbart fokuserar på
vilken information som finns tillgänglig, är det mycket enkelt att lägga till och ta
bort system i nätverket. Ett sådant system, i fordonssammanhang ofta kallat nod,
behöver helt enkelt inte veta var data kommer från, utan bara att dessa finns
tillgängliga i nätverket. Antalet noder i nätverket har inte någon CAN-relaterad
begränsning.

Ett CAN-nätverk kan sägas ha hög dataintegritet. Med uttrycket avses att
tillförlitligheten för den information som en station tar emot är hög. Detta följer av
att alla noder är hänvisade till samma information. Arkitekturen hindrar en situation
där flera olika källor producerar samma data. Som ytterligare en konsekvens av den
meddelandeorienterade datatrafiken följer att behovet av en central kontrollenhet är
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litet. Orsaken är att ett meddelande sänds ut till nätets samtliga stationer (broadcast)
utan direkt adressering.

I standarden för CAN finns omfattande mekanismer för att hantera och förebygga
fel, vilket gör systemen robusta. Som exempel kan nämnas att varje system som
sänder ut meddelanden på bussen också monitorerar dessa när de finns på nätverket.
Tanken är att den sändande noden ska kunna detektera om utsända data förvanskats
och i så fall slå larm till övriga noder i nätverket. Ett annat exempel på felhantering
är de kontrollbitar som varje meddelande bär med sig. Dessa bitar skapas i den
sändande noden och beror av hela meddelandets datainnehåll. Mottagande nod gör
samma beräkning, jämför resultatet med översända kontrollbitar och slår därefter
larm vid en eventuell skillnad. Metoden kallas CRC (Cyclic Redundancy Check).

CAN stöds och används idag av i princip alla fordonstillverkare, både inom
persontrafik och transportsektor. Dessutom har standarden funnit tillämpningar
inom många andra områden såsom tågtrafik, medicinska tillämpningar och
automation.

I Volvos bilar finns två olika typer av CAN-nätverk, ett som skickar signaler lite
långsammare (125 kbit/s) och ett snabbare (250 kbit/s). Det snabbare nätverket
används vid de noder som sitter vid motorn för där behövs det skickas snabbare
information. Det långsammare används i kupén där det mest är information till
föraren eller att låsa upp/låsa dörrar eller liknande.

Det finns även två andra sorters nätverk i dagens Volvobilar som liknar CAN-
nätverket, men som inte har Network Management. Dessa heter LIN (Local
Interconnect Network) som är ännu långsammare än det långsamma CAN-nätverket
(20 kbit/s) och MOST (Media Oriented Systems Transport) som används för att
skicka väldigt snabba signaler (25 Mbit/s). MOST styr multimedian i bilen, som
stereon, dvd: n, GPS: n m.m.

De noder som finns i en Volvobil idag kan man se på figuren  nedan.

Figur 2 Noderna i bilen
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4.2 Hur NM fungerar
Via NM kan man se om en nod fungerar korrekt, om den "sover" när den inte är
aktiv på nätverket mm.

NM ska styra bl.a.:

� Uppstart och nerstängning av kommunikationen på nätverket

� Hur man behandlar kommunikations fel, t.ex. fel på CAN-bussen

� Kontrollerar nodens status, om den är aktiv eller inte

NM är baserad utifrån OSEK (Offene Systeme und deren Schnittstellen für die
Elektronik im Kraftfartzeug) Direct Network Management. OSEK är en standard
från början utvecklad av Opel, BMW, Mercedes, Renault, Volkswagen, Bosch och
Siemens. Standarden är indelad i Communication, NM, Operative System och OIL
(OSEK Implementation Language).

Fler och fler företag har börjat använda standarden och nu har även Ford koncernen
börjat använda den. Målet med standarden är att standardisera utvecklingen av
mjukvarukomponenter och säkerställa att olika noder kan utbyta meddelanden med
varandra. Dessa meddelanden är uppbyggda som ramar (frames) som ska se ut på
samma sätt och vara av samma version på alla noder i nätverket. NMs huvuduppgift
är att synkronisera avstängningen av nätverket. NM-modulen styrs dels av
applikationens begäran  om att bussen ska vara aktivt eller sova, dels av andra
noders önskan av att hålla bussen igång eller gå till sova.

Ramarna kan vara uppbyggda på olika sätt mellan olika bilmodeller och även
årsmodeller. NM testar detta genom att en nod skickar ett identifieringsmeddelande
och de andra noderna kontrollerar om detta är rätt meddelande. Om meddelandet är
rätt godkänns noden, annars underkänns noden och alla andra meddelanden från
noden stoppas. En annan viktig funktion i NM är att NM ska stängas ner när
spänningen i nätverket är för låg och  ska sedan kunna starta igen när spänningen
har nått rätt värde.

Figuren nedan visar en överblick på hur NM komponenterna gränsar till
applikationen (det man ser), kommunikationslagret och data länk och fysiska lagret.

Applikations lager

Network
ManagementKommunikations lager

Data länk och fysiska lagret

Figur 3 Network Managements uppbyggnad
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5 Mjukvarukomponents krav
Varje meddelande är uppbyggt i ramar (frames) som har en viss uppbyggnad. Detta
sätt kallas Network Management Protocol Data Unit (NMPDU). NMPDU innehåller
följande element:

� NM CAN Identifier (Innehåller adressen på egna noden)

– Basadressen

– Källadressen

� CAN Data Fält (Det som skickas vidare)

– Destinations adressen

– OP Code (OP=Operation, vad som ska utföras)

– Specifika datatillämpningar

5.1 Meddelandets uppbyggnad
NMPDU skall ha följande format:

CAN Id DLC CAN Data Fält
BA SA DA CF Data … Data
SA och DA är NM adresser. NM adressen är unik för varje nod.

B. CAN identifieraren är 11 bitar och är summan av basadressen (BA) och
källadressen (SA). Den mest signifikanta biten i SA är alltid noll. Källadressen är
nodadressen för den nod som skickar ut meddelandet

C. Antalet data bytes i NMPDU: n ska vara mellan 3 till 8 bytes.

D. Första databyten innehåller Destinations Adressen (DA). Den mest signifikanta
biten är alltid 0. Destinationsadressen är nodadressen för den nod som står på tur att
skicka nästa meddelande

E. Den andra databyten innehåller NM control field (CF) enligt tabellen nedan. Bit 0
är den minst signifikanta biten.

F. Bytes 3 till 8 är reserverade för Data Exchange
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5.1.1 NM Control Field

Den andra databyten i NM – meddelandet innehåller kontrollfältet. I detta bestäms
vilken status noden ska ha i nätverket.

Bit Nummer Beskrivning Kodning
0 Alive 0: Noden behöver inte sända alive meddelande

1: Noden "Alive" enligt NM: s sätt att se
1 Ring 0: Ringen ej stabil/säker

1: Ringen stabil/säker
2 LimpHome 0: Inte i LimpHome

1: I LimpHome
3 Reserverad
4 BusSleepIndicator 0: Bussen behövs fortfarande

1: BusSleep begärt
5 BusSleepAcknowledge 0: Nätverket är levande (Alive)

1: Nätverket sover
6 Reserverad
7 Reserverad

1. Bara en av bitarna Alive, Ring och LimpHome kan vara aktiva på samma gång.

2. Om BusSleepAcknowledge är på, skall BusSleepIndicatorn också vara satt.
BusSleepIndicator kan vara satt utan att BusSleepAcknowledge är satt.

3. De reserverade bitarna 6 och 7 skall vara initierade till noll och kopierade till
överförda NM meddelandet enligt OSEK-specifikationen.
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5.2 Tillståndsgraf
NMOn

NMAwake

LimphomeNormal

NMOff

NMBusSleep

NMReset

NMNormal NMLimpHome

NMPreSleep-
Normal

NMWaitBusSleep-
Normal

NMActive
NMPassive

15

14

1

16

3 8

9 10

5

6

12

13

7

NMExpulsion

4

2

11

NMPreSleep-
LimpHome

2021

NMWaitBusSleep-
LimpHome

23

12

22

424

NMBusOff

NMBusOffWait

17

19
18

NMStopped

25

26

Figur 4 Tillståndsgraf för noder
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5.3 Tillståndsbeskrivning
NMOff:

Network Management är avstängd. Detta tillstånd kan man nå genom att sätta på
spänningen eller vid omstart av ECU: n (noden). Man kan även nå detta tillstånd då
mjukvara har laddats ner.

NMOn:

NM är påslagen, dvs. CAN – bussen fungerar riktigt och noderna är redo för
kommunikation.

NMBusSleep:

Nätverket sover (ingen nätverkskommunikation).

NMAwake:

Nätverket är vaket (det finns nätverkskommunikation).

NMReset:

Första tillståndet man kommer till när nätverket har startats upp. Syftet är att
informera alla andra noder om närvaron av denna nod. Ett Alive – meddelande skall
sändas ut på bussen.

Varje gång man når NMReset från Normal-tillståndet skall Nmrxcount ökas med ett.
Noden går tillbaka till NMReset från Normal om den inte mottar något
ringmeddelande, alltså är den troligen själv på nätverket. När Nmrxcount-räknaren
nått sitt maxima går noden till LimpHome (se nedan) istället för Normal.
Nmrxcount skall nollställas om man når NMReset från andra tillstånd än Normal.

Normal:

Noden fungerar normalt. Detta tillstånd har två subtillstånd som beskrivs nedan.

NMNormal:

I detta tillstånd behöver noden nätverket. Det som händer är att noden medverkar i
kommunikationen enligt det logiska ring konceptet (se rubrik 7).

NMPreSleepNormal:

I detta tillstånd behöver noden inte nätverket. Noden  skickar en Sleep begäran till
hela nätverkets noder och väntar på att alla andra också skickar begäran att vilja
sova.

NMWaitBusSleepNormal:

I detta tillstånd väntar noden en viss tid innan den går vidare till NMBusSleep.



Utveckling av en provmetod för ett CAN – baserat nätverk

11

NMExpulsion:

Noden hamnar i detta tillstånd då fel NM har upptäckt att noden inte hör ihop med
nätverket i övrigt. Då skall all överföring stoppas och noden skall gå till
NMExpulsion och sedan efter en viss tid ska den sova.

LimpHome:

Noden hamnar i detta tillstånd då noden inte har tagit emot något NM meddelande
från någon annan nod. Detta tillstånd har två subtillstånd samma som Normal enligt
nedan.

NMLimpHome:

I detta tillstånd behöver noden nätverket. Det som händer är att noden sänder ut NM
meddelanden och försöker etablera kommunikation med andra noder enligt det
logiska ring konceptet (se rubrik 7).

NMPreSleepLimpHome:

I detta tillstånd behöver noden inget nätverk. Noden  skickar en Sleep – begäran till
hela nätverkets noder och väntar på svar.

NMWaitBusSleepLimpHome:

I detta tillstånd väntar noden en viss tid innan den går vidare till NMBusSleep.

NMBusOff:

Detta tillstånd nås då det är något fel på CAN-nätverket. Ett BusOff-fel har
upptäckts, dvs. CAN-nätverket har upptäckt något fel i datalänk- eller fysiska lagret.
Syftet med BusOff är att skydda kommunikationsbussen från felaktiga noder.

NMBusOffWait:

Det har blivit för många BusOff fel och noden väntar en viss tid innan den går
vidare till NMBusSleep.

NMStopped:

Noden har  kopplats bort från nätverket. Innan den stängs ner skall den spara  senast
godkända tillståndet.
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6 Station Management
Station Management är en koordinator för olika delar av tillämpningens mjukvara
när den skall använda Network Management komponenter (se figur nedan). Den
måste vara implementerad i tillämpningens mjukvara för varje ECU (nod). Wake Up
och Sleep av CAN – nätverket är logiskt kontrollerade av distribuerade
tillämpningsfunktioner.

Application

Communication
Component

Physical Layer

Network
Management
Component

Station
Management

CAN

Figur 5 Station Management uppbyggnad
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6.1 CAN - nätverkets  tillstånd
Varje nods CAN - nätverk kan beskrivas av tre tillstånd:

Normal: - Normal användning av noden och tillämpningen behöver CAN – bussen

Sleep Indication: - Fortfarande normal användning av noden men tillämpningen
behöver ej CAN – bussen. I detta tillstånd indikerar noden till andra noder att den är
redo för Sleep.

Sleep: - CAN – nätverket är i Sleep tillståndet.

Normal

Sleep Indication

Sleep

Tillämpningen kallar
GotoMode(BusSleep)
eftersom den är redo

att sova

Tillämpningen kallar
GotoMode(Awake)

eftersom den
behöver nätverket

Går till Sleep mode
Vaknar upp p.g.a.
nätverkshändelser

(trafik på nätet)
Power on
eller Reset

Power Off

Tillämpningen väcker
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Figur 6 CAN - nätverkets tillstånd
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7 Ring meddelanden
I nätverket byggs det upp en logisk ring. Varje nod har en egen adress och ringen
byggs upp på dessa adresser. När Network Management startas upp meddelar varje
nod att den är närvarande med att skicka ett "Alive" – meddelande. I detta "Alive" –
meddelande finns även nodens egen adress. Varje nod på nätverket kan se alla
meddelanden som skickas på nätverket, så därför vet alla noder också alla andra
noders adresser. Nu när alla noderna vet vilka adresser de andra noderna har kan
varje nod räkna ut vilka andra noder som ligger närmast före och efter sig självt. Det
är nu som ring – meddelandet börjar. Varje nod skickar ett ring – meddelande till
nästkommande nod med olika information, sedan skickar den nästkommande noden
denna information till nästa nod och så fortsätter det. När man kommit till den nod
som är sist i ringen så vet noden om att den är sist och därför skickar den vidare
informationen till den första noden i ringen, och så börjar det om.

På detta sätt kan man hålla reda på vad som händer i varje nod, med avseende på att
nätverket är vaket, vill sova eller är i LimpHome, och hela nätverket vet om vad alla
noder gör p.g.a. dessa ring - meddelanden.

A

C

A B

C

B ECU

Kommunikations media 1 Kommunikations media 2

Figur 7 Ringmeddelandets uppbyggnad



Utveckling av en provmetod för ett CAN – baserat nätverk

15

8 Resultat
Efter att ha läst igenom OSEK specifikationen har vi kommit fram till att man kan göra
följande tester (se kap 8.1) vid provning av noder med hjälp av Network Management.

8.1 Förslag på tester
De här sakerna ska testas i NM, hur man ska testa dem har vi skrivit förslag på till
Volvo, men detta är sekretessbelagt så dessa förslag är inte med i den här rapporten.

De flesta tester är baserade utifrån specifikationen. Vissa saker som skulle vara bra
att testas, men inte står med i specifikationen finns också med.

1. Test med endast en ECU (nod) utifrån NM specifikationen. Man gör testet
innan  ECU: n är kopplad till nätverket. Dessa tester kan exempelvis
innehålla följande moment:

� Bygga upp en logisk ring

� Sleep Indication och Bus Sleep

� Bus Wake Up

� Kontroll av nätverks ID

� Limphome test (noden skall sända Limphome meddelande om ingen
annan nod hittas)

� Tidsmätning vid start och väckning

� Bus Off tester

2. Nätverkskrav utifrån NM specifikationen då man har flera noder inkopplade.
Dessa tester kan exempelvis innehålla följande  moment:

� Bygga upp en logisk ring

� Bus Sleep och Bus Wake Up

� Frånkoppling och återkoppling av en nod på nätverket

� Kortslutning

� Hög/låg spänning (inte med i NM – specifikationen)

� Buss Off tester
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9 Slutsatser
Efter att ha läst igenom specifikationen och hittat lämpliga provmetoder har vi gjort
ett litet testprogram för att testa att alltigt fungerar som det ska. Programmet gjordes
i form av CAPL- skript i CANalyzer.

När man testar en nod kan man inte påverka den så lätt utan man får forcera vissa
händelser i form av att man t.ex. kortsluter noden. För att se var noden befinner sig i
tillståndsgrafen får man använda diagnostjänsten som visar fem senaste tillstånd
som noden har varit i.

Under arbetets gång stötte vi på vissa problem. Några utav problemen var att förstå
hur Network Management var uppbyggd och hur noder beter sig i nätverket.  Det
var ganska stor skillnad på det nya systemet mot det gamla som går i produktion
idag.

Största skillnaden var att i det nya systemet har man ett "Ring meddelande" som
noder ska skicka till varandra.

9.1 Rekommendationer till fortsatt arbete
De rekommendationer vi kan ge är att Volvo kan göra ett program i CANalyzer som
ska kunna användas för de tester som vi har föreslagit enligt specifikationen. (Se
rubrik 8.1). Ett annat förslag är att kolla att implementeringen i NM- modulen är rätt
och sammanställa en lista på hur olika noder i nätverket ska bete sig för att gå till
Bus Sleep.
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