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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts hos Autocom Diagnostic Partner AB i Trollhättan. En 
PC-applikation, för analys och simulering av diagnoskommunikation mellan 
verkstadsinstrument och styrsystem i fordon, har skapats. Syftet med projektet är att 
Autocoms utvecklingsarbete som i vissa fall sker genom reverse engineering skall 
effektiviseras. Den utvecklade programvaran använder sig av en hårdvara kallad NeoVI 
från amerikanska Intrepid Control Systems. NeoVI kan hantera en rad olika 
kommunikationsprotokoll, men examensarbetet har behandlat CAN-kommunikation 
som använder sig av den överliggande ISO-standarden 15765 för att kunna skicka långa 
meddelanden. För experimentella och verifierande mätningar har en personbil av märket 
Renault Megane II använts. Programmet som skapats i verktyget Borland Delphi 6, 
används genom att spela in CAN-kommunikation då ett fordon diagnostiseras. 
Informationen sparas i en textfil, vilken sedan öppnas för att ge indata till mjukvaran 
som simulerar en bil då ett verkstadsinstrument ställer förfrågningar. Information 
skickas på CAN-bussar med hjälp av så kallade framar. I en frame finns bland annat ett 
ID-nummer och noll till åtta databytes, dessa presenteras grafiskt för användaren av 
programmet. Genom att ändra i databytesen manipuleras de simulerade svaren och 
förändringar i verkstadsinstrumentet kan studeras. Programmet är endast verifierat för 
Renault, men eftersom det stödjer standarden ISO 15765 kan det förväntas fungera på 
fler fordon som brukar denna standard. 
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Summary 
This degree project has been performed at Autocom Diagnostic Partner AB in 
Trollhättan. A PC-application, for analysis and simulation of diagnostic communication 
between garage tools and control systems in vehicles, has been created. The purpose of 
the project is that Autocoms development work, which in certain cases is done by 
reverse engineering, is to be made more efficient. The developed software utilizes a 
hardware, from the american company Intrepid Control Systems, called NeoVI. NeoVI 
can handle a series of different communication protocols, but this project has treated 
CAN-communication that uses the overlying ISO-standard 15765 for sending long 
messages. For experimental and verifying measurements a Renault Megane II has been 
used. The program, which has been developed in Borland Delphi 6, is used by recording 
CAN-communication when a vehicle is being diagnosed. The information is saved in a 
text file which later can be opened. The file provides data to the software that simulates 
a car when a garage tool makes inquiries. Information is sent on CAN-buses by means 
of so called frames. In a frame there is among other things between zero and eight data 
bytes and an arbitration ID. Data bytes and ID:s are graphicaly presented to the user of 
the program. By making changes to the databytes, the simulated answers are 
manipulated and changes in the garage tool can be studied. The application has only 
been veryfied for Renault cars. But while it supports the ISO 15765 standard, it is 
expected to be compatible with other vehicles that uses this standard. 
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Nomenklatur 
ISO   = International Organization for Standardization 

CAN   = Controller Area Network 

DLL   = Dynamic – Link Library 

Firmware  = Programvara i inbyggt system 

OSI   = Open System Interconnection 

API   = Application Programming Interface 
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1 Inledning 
På uppdrag av Autocom Diagnostic Partner AB i Trollhättan har ett utvecklingsverktyg 
för analys av fordonsrelaterade diagnosprotokoll tagits fram av Christian Fransson och 
Henrik Johansson. 

1.1 Autocom 
Autocom Diagnostic Partner AB grundades 1991 av Bengt Andersson som tidigare varit 
ingenjör på Saab. Autocom är specialiserat på utveckling och produktion av avancerad 
diagnosutrustning för felsökning av komplexa elektroniska system i moderna bilar. 
Företaget är nu ledande inom diagnossystem för oberoende bilverkstäder med stora 
kunder som t.ex. Mekonomen och Würth. Autocoms moderbolag heter Wow och är i sin 
tur helägt av Würth, vilket innebär att Autocom ingår i en stor koncern. 

1.2 Bakgrund 
Utvecklingsarbete hos Autocom Diagnostic Partner AB görs i vissa fall genom reverse 
engineering. Autocom har idag egenutvecklade verktyg för reverse engineering av fram 
till idag kända diagnosprotokoll förutom för busskommunikationer och 
busskommunikationsprotokoll, som är den vanligast förekommande teknologin i 
nytillverkade fordon. 

1.3 Syfte 
Examensarbetet avser huvudsakligen att utveckla en PC-mjukvara som har 
funktionalitet för att analysera signaler i bussprotokoll. Mjukvaran skall tillsammans 
med inspelad datafil kunna simulera ett visst styrsystem i en bil. Detta för att Autocoms 
personal på ett effektivt sätt skall kunna analysera informationsutbytet som sker mellan 
bil och diagnosinstrument, utan att ha tillgång till en verklig bil. Syftet är att 
effektivisera företagets utvecklingsarbete. 

2 Förutsättningar 
Arbetet har utförts i Autocoms lokaler i Trollhättan. Med anledning av att företaget 
besitter stor kunskap inom programmeringsverktyget Delphi valdes detta verktyg tidigt i 
arbetet. Den för examensarbetet inköpta hårdvaran NeoVI möjliggör kommunikation 
över CAN-bussar. NeoVI ansluts till en PC med hjälp av RS-232 eller USB. En 
tillhörande dll-fil utgör sedan en länk mellan hårdvarans firmware och PC-mjukvaran. 
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2.1 Arbetsplatsen 
Under tiden som examensarbetet pågått har Autocom tillhandahållit ett kontor med 
datorer, programvaror och annan utrustning som underlättat projektet. Förutom 
kontorsrum innehåller företagets lokaler elektroniklabb och en bilverkstad, vilka har 
funnits tillgängliga vid behov. Projektet har huvudsakligen inriktat sig på CAN-
kommunikation med ISO-standarden 15765. Eftersom Renaults senare Megane-
modeller använder sig av denna kommunikationsstandard, har Autocom sett till att en 
sådan bil funnits till förfogande vid ett antal tillfällen för mätningar och 
informationsinsamling. Under arbetets gång har de anställda på företaget varit ytterst 
hjälpsamma och gett mycket support i allehanda frågeställningar, inte minst angående 
programmeringsverktyget Delphi 6. 

 

För att analysera diagnoskommunikationen som sker i verkstadsmiljö med Renault 
Megane har ett diagnosverktyg avsett för denna bil funnits till förfogande under större 
delen av projektet. 

2.2 Programmeringsverktyget Delphi 
I början av detta examensarbete fanns en önskan från Autocom att programutvecklingen 
skulle ske med Delphi. Delphi är ett programmeringsverktyg från Borland som 
använder sig av Object Pascal som språk. Object Pascal är en objektorienterad variant 
av Pascal. Genom att peka och klicka i Borlands grafiska utvecklingsmiljö kan man med 
Delphi skapa avancerade grafiska användargränssnitt och händelsestyrningar. Sedan 
introduktionen av Delphi 1995 har en ny version släppts nästan varje år. I detta projekt 
har Delphi version 6 använts. 

2.3 Avgränsningar 
Examensarbetet har haft sin fokus på diagnoskommunikation som sker över CAN med 
överliggande OSI-lager (nätverk, transport och sessionsskikt) enligt ISO 15765. Med 
CAN avses varianten High Speed CAN, vilken tillsammans med ISO 15765 antas bli en 
vanligt förekommande kommunikationsstandard i kommande bilmodeller. För att 
studera dessa standarder har en Renault Megane använts för mätningar. Detta innebär 
att det är Renaults tolkning av ISO 15765 som ligger till grund för arbetet. 

3 CAN 
CAN, som står för Controller Area Network, är ett vanligt förekommande 
kommunikationsprotokoll huvudsakligen inom fordonsindustrin. Protokollet som 
utvecklades av Bosch under tidigt 80-tal är en standard för seriell datakommunikation. 
Data skickas inbäddat i så kallade framar vanligen över tvinnade ledare. I varje frame 
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finns plats för max åtta bytes av data och i slutet av framen finns en checksumma. 
Checksumman kontrollerar att data har sänts och tagits emot på rätt sätt. 

 

Till CAN-bussens trådar kopplas ett antal noder (datorer) som kan skicka och ta emot 
meddelanden. I början av varje frame som skickas av en nod finns ett identitetsnummer, 
ofta kallat arbitration ID eller Arb-ID. Ett Arb-ID talar om vilken prioritet en frame har 
om flera noder börjar sända på samma gång. Detta är nödvändigt eftersom alla noder på 
bussen lyssnar och sänder över samma fysiska medium. Framen med högst Arb-ID har 
lägst prioritet och tvisten avgörs genom bitvis jämförelse mellan numren. Då en CAN-
frame inte innehåller någon information om mottagaradress, fyller identitetsnumret 
ytterligare en viktig funktion. Med hjälp av numret avgör varje nod själv, efter att ha 
tagit emot en frame, om den skall spara och bearbeta informationen eller inte. 

 

CAN innehåller en noggrant utarbetad felhantering som innebär att framar skickas igen 
om dem inte tagits emot rätt. Noder som upphör att fungera isoleras från bussen för att 
inte hindra resterande kommunikation. Något som CAN-standarden i sig inte talar om är 
hur man ska gå tillväga för att skicka meddelanden som är längre än åtta databytes. 

 

Figur 3.1: En CAN-frame är uppbyggd av ett antal block. 

3.1 HS CAN 
När man i talspråk pratar om CAN menar man oftast protokollet ISO 11898-1 och det 
fysiska lagret definierat av ISO 11898-2. Den senare standarden kallas ofta i talspråk för 
High Speed CAN och innebär kapacitet från 125 kbps och upp till 1 Mbps. En HS 
CAN-buss består av två tvinnade trådar som är terminerade med en 120 Ω resistor i 
vardera änden. 

3.2 ISO 15765 
ISO 15765 är en standard i fyra delar baserad på referensmodellen OSI (Open Systems 
Interconnection). Del två svarar mot det så kallade nätverkslagret och syftar till att 
definiera hur man skickar meddelanden som inte får plats i en ensam CAN-frame. Det 
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är inte alltid så att åtta databytes räcker till för ett meddelande. Standarden stöder 
meddelanden som är upp till 4095 databytes långa. Det finns en del regler för hur dessa 
meddelanden skall se ut vilka hänsyn tagits till i arbetet. 

 

Figur 3.2: Kommunikationsförlopp vid långt meddelande. 

Ett långt meddelande initieras oftast av en förfrågan varpå en så kallad First frame 
följer. First framen talar om hur många giltiga databytes meddelandet innehåller. 
Mottagaren av First framen svarar genom att skicka en Flow Control frame där den talar 
om bl.a. huruvida den är redo att ta emot block av Consecutive framar eller inte. Härpå 
följer ett block av Consecutive framar som innehåller data. 

Namn Byte 2 Byte 3

7 6 5 4 3 2 1 0

Single Frame 0 0 0 0 N/A N/A

First Frame 0 0 0 1 Data length low N/A

Consecutive Frame 0 0 1 0 N/A N/A

Flow Control Frame clear to send 0 0 1 1 0 0 0 0 Bs max Stmin

Flow Control Frame wait 0 0 1 1 0 0 0 1 Bs max Stmin

Byte 1

Data length

Data length high

Sequense number
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Figur 3.3: Schema över kodning av databytes enligt 15765 standarden. 

De fyra olika huvudtyperna av framar i 15765-standarden särskiljs genom att den övre 
nibblen i första databyten antar ett värde mellan noll och tre. Nedan visas ett exempel på 
ett typiskt långt meddelande enligt Renaults tolkning av standarden. Först skickar 
diagnosinstrumentet ut en allmän förfrågan i en Single frame med Arb-ID $7D0. Ett 
styrsystem (Instrument panel) i bilen svarar på meddelandet genom att skicka en First 
frame $763. Efter detta svarar diagnosinstrumentet med en Flow Control frame $743 
(clear to send), därefter kommer giltiga databytes i efterföljande Consecutive framar.  

 

I sekvensen nedan indikerar undre nibblen i byte 1 och hela byte 2 på andra raden 
(understrukna) att det skall komma 26 bytes (hex 01A) varav sex ingår i First framen. 
Det innebär att det måste komma tre efterföljande Consecutive framar för att rymma 
resterande bytes. De byten som är markerade med fet stil ingår i dessa 26 bytes. 
 

Arb-ID $7D0  Data: 02 21 80 00 00 00 00 00  Diagnosinstrument 
Arb-ID $763  Data: 10 1A 61 80 82 00 29 20  Bil 
Arb-ID $743  Data: 30 00 00 00 00 00 00 00  Diagnosinstrument 
Arb-ID $763  Data: 21 49 04 41 4E 43 01 07  Bil 
Arb-ID $763  Data: 22 57 58 48 00 08 08 1F  Bil 
Arb-ID $763  Data: 23 42 47 05 83 E9 00 84  Bil 

4 Verktyg 
Projektet har underlättats av ett antal mjukvaror och hårdvaror. 

4.1 CAN-verktyget XS 
USB XS är ett verktyg från företaget I+ME ACTIA för analys av och upprättande av 
CAN-busskommunikation. Tillhörande mjukvaror är: 

• Monitoring 

• Sequencer 

• Level X Can Control 

Monitoring gör det möjligt att spela in framar och meddelanden på CAN-bussen. 
Programmet har i projektets utvecklingsfas använts för att spela in förlopp som 
hårdvaran NeoVI haft del i. Detta för att prova egenutvecklade programsekvenser som 
använt sig av NeoVI. 

Sequenser möjliggör uppsättning av förutbestämda villkor för att CAN-framar ska 
skickas. Om man vet att det skall komma ett Arb-ID på $7D0 kan man låta programmet 
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vänta tills detta Arb-ID uppkommer och sedan skicka ut ett fördefinierat meddelande på 
bussen som svar. Alltså kan man bestämma ett meddelandemönster, vilket varit till stor 
hjälp vid uppstart av diagnosinstrumentet.  

 

Figur 4:1 Grafiskt gränssnitt från programmet Sequencer. 

Level X Can Control används för att skicka framar/meddelanden till CAN-bussen. Upp 
till fem framar kan skickas kontinuerligt med separata intervall. Även detta program har 
använts i projektets utvecklingsfas. Detta för att kontrollera egenutvecklade 
programsekvenser som använt sig av NeoVI. 

4.2 NeoVI 
NeoVI är en hårdvara utvecklad av ett amerikanskt företag som heter Intrepid Control 
Systems. Hårdvaran fungerar som ett gränssnitt mellan en PC och ett fordon och har 
många användningsområden. NeoVI möjliggör monitorering och manipulering av 
busskommunikationer med ett antal olika protokoll: 

• J1850 VPW (Class 2) 

• J1850 PWM (Ford SCP) 

• CAN: 4 kanaler med 4 fysiska lager 

• UART/Keyword 2000/ISO9141/LIN 

• J1708 
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• J1939, J1587, OBD-II, LIN, GMLAN-kompatibel 

 

Figur 4.1: NeoVI – gränssnitt mellan PC och bil 

NeoVI kommunicerar med en PC antingen via USB eller via RS-232. Något som bidrar 
till att göra NeoVI till ett kraftfullt instrument är DLL-filen icsneo40.dll. Med hjälp av 
filens API kan man skriva egna applikationer i valfri utvecklingsmiljö. Detta gör att 
man kan anpassa sin programvara som man vill för att få den funktionell för just det 
ändamål som är aktuellt. Programkodsexempel för mindre applikationer finns på 
tillverkarens hemsida http://www.intrepidcs.com/neovi/api/apiframesMain.htm för 
följande programmeringsspråk: 

• Visual Basic 

• Visual C++ 

• Visual Basic.NET 

• C# 

• Borland C++ Builder 

• LabVIEW 

• LabWindows CVI 

• Borland Delphi 

 

I NeoVI finns tre stycken oberoende mikrodatorer som tillsammans har en 
processorkapacitet på 20 MIPS (miljoner instruktioner per sekund). Kopplat till 
mikrodatorerna finns ett MMC (multimediakort) som kan lagra upp till 20000 CAN-
framar. På en snabb HS CAN-buss kan det skickas omkring 5000 framar per sekund, 
vilket gör att bufferten måste tömmas minst en gång var fjärde sekund för att inte 
riskera att förlora information. 

 

Ett stort problem med hårdvaran NeoVI visade sig under slutfasen vara att nivån för 
spänningsförsörjning måste ligga högre än 12,3 [V]. Detta kan vara en mycket kritisk 
gräns vid matning från en bil med motorn avstängd. Enligt specifikation skall NeoVI 
klara spänningsnivåer ner till 6 [V]. En annan nackdel är att det inte finns funktionalitet 
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för att sätta filter på framar redan i hårdvaran. Det hade varit önskvärt då det går fortare 
än att filtrera genom mjukvara.  

4.2.1 Vehicle Spy 

Vehicle Spy är en mjukvara som säljs av Intrepid Control Systems, anpassad för 
hårdvaran NeoVI. Med hjälp av Vehicle Spy kan man analysera en CAN-buss genom 
att skicka och läsa framar. Programmet som kan användas även för andra typer av 
bussar, innehåller en stor mängd funktionalitet och har varit till nytta i inledningsfasen 
av detta projekt för att spela in kommunikationsförlopp på olika fordon. 

 
Figur 4.2: Grafiskt gränssnitt från Vehicle Spy. 

5 Genomförande 
Innan själva programutvecklingen tog vid krävdes arbete med att få kunskaper om 
NeoVI API. Dessutom gjordes mätningar på bilar som sedan analyserades. 

5.1 Åtkomst till NeoVI 
För att styra hårdvaran NeoVI kan man skriva egna applikationer i Delphi, som 
använder sig av de två befintliga inkluderingsfilerna icsSpyData.pas (se bilaga A) och 
icsn40.pas (se bilaga B). Dessa källkodsfiler finns att hämta på hårdvaruförsäljarens 
hemsida http://www.intrepidcs.com. Filen icsSpyData.pas innehåller fördefinierade 
datatyper som förenklar hanteringen av meddelandestrukturer i olika 
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kommunikationsprotokoll som t.ex. CAN. Filen icsn40.pas utgör en länk till den DLL-
fil som över USB eller RS-232 kan kommunicera med hårdvaran.  

 

Programmering av applikationer för NeoVI går till så att en mängd färdiga metoder i 
hårdvarans API anropas. De viktigaste basfunktionerna gör att man kan skicka och läsa 
bussmeddelanden. Men det finns också metodanrop som används för att starta och 
stoppa kommunikation med hårdvaran, konfigurera den på olika sätt och läsa 
felmeddelanden etc. Totalt 17 olika procedur- och funktionsanrop kan göras till NeoVI 
API från en Delphiapplikation, alla med olika in- och utparametrar. 

 

Inte förrän efter halva projektets gång kunde en fungerande applikation för att skicka 
eller ta emot CAN-framar åstadkommas. Detta berodde på att Intrepid Control Systems 
hade misstagit sig på två ställen i den befintliga filen icsSpyData.pas. I filen finns ett så 
kallat ”packed record” med namnet icsSpyMessage (se bilaga A). Detta record används 
för att definiera CAN-framar som skickas och tas emot på bussen. DLL-filen och delen 
icsSpyMessage i icsSpyData.pas-filen var inte kompatibla eftersom icsSpyMessage var 
fyra bytes för kort. Mycket märkliga fel uppstod då applikationen läste data som till 
synes skiftats en byte i sidled. Ett Arb-ID som t.ex. skickats med värdet $00A togs emot 
med värdet $A00. Problemet kunde avhjälpas genom att i icsSpyMessage lägga till en 
utfyllnadsbyte på ett ställe och på ett annat ställe ändra från byte till integer. Eftersom 
integer i Delphi 6 upptar 32 bitar och byte upptar 8 bitar blev nu nettotillskottet fyra 
bytes och problemet var avhjälpt. 

5.2 Mätningar på Renault 
Eftersom nyare personbilar av märket Renault antogs följa ISO-standarden 15765 för att 
skicka meddelanden längre än åtta databytes, såg Autocom till att en Renault Megane II 
fanns tillgänglig för mätningar vid ett par tillfällen. För att få grepp om vad den 
utvecklade programvaran skulle simulera gjordes ett stort antal mätningar, 
huvudsakligen med hjälp av NeoVI tillsammans med mjukvaran Vehicle Spy. 
Inspelningar av kommunikation gjordes med och utan stimuli från yttre komponenter 
såsom utvecklingsverktyg för CAN och bilens verkstadsinstrument. 

 

För att ta reda på vilka av bilens CAN-framar som var diagnosrelaterade spelades först 
några sekunder av busstrafiken in medan motorn var igång och ingen yttre påverkan 
gjordes. Informationen som bestod av ett antal tusen CAN-framar sparades i en 
kommaseparerad textfil som kunde öppnas i Microsoft Excel. Med hjälp av 
sorteringsfunktioner och annan funktionalitet i Excel analyserades 
busskommunikationen. Arb-ID på alla förekommande framar i filen bestämdes och 
kunde användas i Vehicle Spys filtreringsfunktion. Genom att filtrera bort alla framar 
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som fanns på bussen utan yttre stimuli och sedan göra mätningar på bilen med bilens 
diagnosinstrument tillkopplat, kunde Arb-ID för diagnosrelaterade framar bestämmas. 
Det visade sig att alla diagnosrelaterade framar, 15 stycken, hade Arb-ID i intervallet 
$740 - $7E8. 

 

Genom att studera inspelade data kunde det tydas vilka Arb-ID de framar hade som var 
förfrågningar från verkstadsinstrumentet respektive svar från bilen. Detta kunde enklast 
undersökas genom att titta på vilka Arb-ID de framar hade som skickade Consecutive 
framar enligt ISO 15765. Dessa framar utgjorde svar från bilen. 

 

Experiment gjordes på verkstadsinstrumentet genom att programmera CAN-verktyget 
Sequencer. CAN-verktyget, som fick simulera en bil, programmerades att fungera enligt 
mönster liknande de som kunnat tydas ur inspelningar gjorda på kommunikation mellan 
verklig bil och verkstadsinstrument. Genom att låta verkstadsinstrumentet kommunicera 
med mjukvaran Sequencer, kunde viss funktionalitet i instrumentet fås att fungera. 

5.3 BusBuddy 
Utvecklingen av själva programvaran BusBuddy pågick redan från examensarbetets dag 
ett, parallellt med allt annat arbete som att skaffa insikt i CAN, standarden ISO 15765 
och diverse verktyg. Detta var ett naturligt angreppssätt för att lära känna 
utvecklingsmiljön Borland Delphi 6. Genom att studera API-dokumentationen för 
NeoVI på Intrepid Control Systems hemsida och koda små testprogram kunde 
möjligheterna med NeoVI utforskas. Användningsområden för befintliga metoder i 
API:et med namn såsom ”icsneoOpenPort” etc. provades. 
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Figur 6.1: Grafiskt gränssnitt från mjukvaran BusBuddy som utvecklats under examensarbetet. 

5.3.1 Funktionalitet 

Den slutliga versionen av BusBuddy har två huvudsakliga tillämpningar:  

• Inspelning. I den vänstra av de två stora rutorna visas information om CAN-
framar då de spelas in från en CAN-buss eller då de öppnas från en tidigare 
sparad textfil. Då framar spelas in, visas information som 

o Tidstämpel 

o 11- eller 29-bitars Arb-ID 

o Värdet av Arb-ID 

o DLC - antal databytes i framen (0 till 8) 

o Remote eller data frame 

o Värdet av databytes 

Då en tidigare sparad textfil öppnas, fungerar rutan som en mycket enkel 
texteditor. 

• Simulering av bil. I den högra av de två stora rutorna visas information om hur 
programmet fungerar då man använder det för att simulera en bil. Rutan visar de 
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frågor som BusBuddy förväntar sig att få och de svar som BusBuddy ger på 
olika frågor. 

 

För att kunna simulera en bil med hjälp av BusBuddy, måste programmet ha indata som 
återspeglar kommunikationen i den bil man vill simulera. Två typer av indata krävs: 

• Kommunikationssekvens från bil som skall simuleras 

• Information om vilka Arb-ID som kommer från bilen och vilka som kommer 
från verkstadsinstrumentet. 

Vad BusBuddy gör är att kopiera varje svar med tillhörande förfrågan en och endast en 
gång ur den kommunikationssekvens som presenterats. Kommunikationssekvensen är 
ofta lång, upp till tiotusentals framar. Detta beror på att samma fråga ställs om och om 
igen, för att verkstadsinstrumentet dynamiskt skall kunna presentera information om 
saker som motorns varvtal etc. I den högra kolumnen i den högra rutan står information 
om Arb-ID och databytes som skickas tillbaka till verkstadsinstrumentet. I cellerna med 
databytes kan användaren ändra värdena och på så sätt ändra svaren som BusBuddy 
returnerar. Detta medför att kopplingen mellan vilka framar (och databytes) som 
påverkar vilka delar av verkstadsinstrumentet kan undersökas. 

5.3.2 Programmeringsmässiga lösningar 

För inspelningsdelen av BusBuddy var programmeringsförfarandet rättframt efter att 
problemen med inkluderingsfilen icsSpyData.pas löstes (se 5.1). I en timerprocedur 
töms bufferten i CAN-hårdvaran NeoVI var tionde ms och sparas i en ström till PCns 
primärminne. Under inspelning är det valfritt för användaren att bestämma om framar 
skall presenteras kontinuerligt i grafiken eller presenteras först då inspelningen stoppas. 
Användarens val påverkas av prestandan på den PC som används och av mängden 
framar som skickas på den aktuella CAN-bussen. Det är nämligen arbetsamt för datorn 
att arbeta med grafik, det gäller att den hinner med. För att inte riskera overflow i 
NeoVI:s buffert som är på 20000 framar kan användaren stänga av simultan visning 
under inspelning. 

 

Då BusBuddy ska användas mot ett verkstadsinstrument för att simulera en bil trycker 
användaren på en knapp kallad ”Scan ID’s”. Programmet kopierar då 
förfrågningsframar och tillhörande svarsframar ur en textruta till en array. Arrayen 
presenteras grafiskt för användaren på ett sätt så att förfrågningar och svar särskiljs. En 
timer används nu, på liknande sätt som i inspelningsdelen, för att tömma bufferten i 
NeoVI. För varje frame testas huruvida framens Arb-ID finns med i någon av rutorna, 
där användaren matat in vilka ID som hör till instrumentet respektive bilen.  
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Om programmet anser att framen är en förfrågan till bilen, söks den upp i arrayen med 
kopierade frågor och svar. När framen hittats svarar BusBuddy med att skicka 
efterföljande framar i arrayen så länge de anses vara framar från bilen. Innan en frame 
ur arrayen skickas, testas så att dess Arb-ID finns med i listan som användaren matat in 
över ID:n från bilen. När programmet stöter på en frame som inte hör till bilen, skickas 
inget mer på bussen. Istället behandlas nästa frame som står på tur i bufferten. Om 
denna är en Flow Control frame stegar BusBuddy fram ett steg i arrayen och skickar 
framar så länge de anses komma från bilen. 

 

Under tiden som programmet kommunicerar med verkstadsinstrumentet kan användaren 
förändra de svar som BusBuddy ger. Detta sker genom att justera värdena för de 
databytes som grafiskt presenteras. För varje ändring i det grafiska objektet sker en 
ändring på motsvarande plats i arrayen som håller reda på blocken med förfrågningar 
och svar. 

6 Resultat 
Detta examensarbete har resulterat i att en PC-mjukvara utvecklats för analys av s.k. 
framar i CAN-busskommunikationer. Programmet möjliggör simulering av styrsystem i 
fordon, med avseende på diagnosrelaterad kommunikation mellan fordon och 
verkstadsinstrument. PC-mjukvaran har begränsningen att den är avsedd för CAN-
kommunikation med överliggande lager (nätverk, transport och sessionsskikt) från OSI-
referensmodellen. Lagren definieras enligt ISO-standarden 15765. Tillsammans med 
hårdvaran NeoVI från Intrepid Control Systems Inc. utgör applikationen ett verktyg som 
effektiviserar företaget Autocoms utvecklingsarbete. 

7 Slutsatser 
Programmet är endast verifierat för Renault, men stödjer standarden ISO 15765 vilket 
innebär att det kan förväntas fungera på fler fordon som brukar denna standard. 

7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Genom att förändra programmet till att bli mer generellt kan användbarheten utökas till 
att innefatta fler bilmodeller, även modeller som inte följer standarden ISO 15765. 
Grundstommen kan behållas och ett utökande av det grafiska gränssnittet kan göras 
genom att lägga till val för olika bilmodeller. Dessa val kan programmeringsmässigt 
innebära att olika modeller behandlas på olika sätt beroende på 
kommunikationsprotokoll etc. Idémässigt och funktionellt finns det lösningar i 
programmet som kan användas som inspiration, eller kopieras, till andra framtida 
applikationer. Mjukvarans användanden av metodanrop i NeoVI API, kan 
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programkodmässigt tjäna som exempel för framtida utvecklingsprojekt rörande 
hårdvaran och dess DLL-fil. 
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A Inkluderingsfil icsn40.pas 
 
// neovi 
// 4/23/2001 
// Header file for using the neoVI API in C/C++ 
// Copyright Intrepid Control Systems, Inc. 2000-2003 
// www.intrepidcs.com 
// Converted to Delphi by Robert Marquardt (rom)  2 Jan 2004 
//////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////// 
 
unit icsn40; 
 
interface 
 
uses 
  // include the standard message data structures 
  icsSpyData; 
 
const 
  // OpenPort "OpenType" Argument Constants 
  NEOVI_COMMTYPE_RS232             =  0; 
  NEOVI_COMMTYPE_USB_BULK         =  1; 
  NEOVI_COMMTYPE_USB_ISO_DONT_USE  =  2; 
  NEOVI_COMMTYPE_TCPIP             =  3; 
 
  // Driver Type Constants 
  INTREPIDCS_DRIVER_STANDARD   =  0; 
  INTREPIDCS_DRIVER_TEST      =  1; 
 
  // device Type IDs 
  INTREPIDCS_DEVICE_NEO4      =  0; 
  INTREPIDCS_DEVICE_VCAN      =  1; 
  INTREPIDCS_DEVICE_NEO6      =  2; 
  INTREPIDCS_DEVICE_UNKNOWN   =  3; 
 
  // neoVI Subsystem ID's 
  NETID_DEVICE    =  0; 
  NETID_HSCAN     =  1; 
  NETID_MSCAN     =  2; 
  NETID_SWCAN     =  3; 
  NETID_LSFTCAN   =  4; 
  NETID_FORDSCP   =  5; 
  NETID_J1708     =  6; 
  NETID_AUX       =  7; 
  NETID_JVPW      =  8; 
  NETID_ISO       =  9; 
  NETID_ISOPIC    =  10; 
  NETID_MAIN51    =  11; 
  NETID_HOST     =  12; 
 
  // ISO15765 Status Flags 
  INTREPIDCS_15765_RX_ERR_GLOBAL        =  $0001; 
  INTREPIDCS_15765_RX_ERR_CFRX_EXP_FF   =  $0002; 
  INTREPIDCS_15765_RX_ERR_FCRX_EXP_FF   =  $0004; 
  INTREPIDCS_15765_RX_ERR_SFRX_EXP_CF   =  $0008; 
  INTREPIDCS_15765_RX_ERR_FFRX_EXP_CF   =  $0010; 
  INTREPIDCS_15765_RX_ERR_FCRX_EXP_CF   =  $0020; 



 Utvecklingsverktyg för analys av fordonsrelaterade diagnosprotokoll 
 

Bilaga A:2 

  INTREPIDCS_15765_RX_ERR_CF_TIME_OUT   =  $0040; 
  INTREPIDCS_15765_RX_COMPLETE          =  $0080; 
  INTREPIDCS_15765_RX_IN_PROGRESS       =  $0100; 
  INTREPIDCS_15765_RX_ERR_SEQ_ERR_CF    =  $0200; 
 
  // Configuration Array addresses 
 
  // HSCAN neoVI or ValueCAN 
  NEO_CFG_MPIC_HS_CAN_CNF1   =  512 + 10; 
  NEO_CFG_MPIC_HS_CAN_CNF2   =  512 + 9; 
  NEO_CFG_MPIC_HS_CAN_CNF3   =  512 + 8; 
  NEO_CFG_MPIC_HS_CAN_MODE   =  512 + 54; 
 
  // med speed neoVI CAN 
  NEO_CFG_MPIC_MS_CAN_CNF1   =  512 + 22; 
  NEO_CFG_MPIC_MS_CAN_CNF2   =  512 + 21; 
  NEO_CFG_MPIC_MS_CAN_CNF3   =  512 + 20; 
 
  // med speed neoVI CAN 
  NEO_CFG_MPIC_SW_CAN_CNF1   =  512 + 34; 
  NEO_CFG_MPIC_SW_CAN_CNF2   =  512 + 33; 
  NEO_CFG_MPIC_SW_CAN_CNF3   =  512 + 32; 
 
  // med speed neoVI CAN 
  NEO_CFG_MPIC_LSFT_CAN_CNF1  =  512 + 46; 
  NEO_CFG_MPIC_LSFT_CAN_CNF2  =  512 + 45; 
  NEO_CFG_MPIC_LSFT_CAN_CNF3  =  512 + 44; 
 
  // Constants used to calculate the timestamp 
  NEOVI_TIMESTAMP_2   =  0.1048576; 
  NEOVI_TIMESTAMP_1   =  0.0000016; 
 
  // Constants used to calculate the timestamp 
  NEOVI6_VCAN_TIMESTAMP_2   =  0.065536; 
  NEOVI6_VCAN_TIMESTAMP_1   =  0.000001; 
 
// Win32 DLL prototypes 
type 
  ICSNEOHANDLE =  Integer;  // (rom) addition 
  PLongBool =  ^LongBool;  // (rom) for 
 
function icsneoOpenPort(lPortNumber: Integer; 
                        lPortType: Integer; 
                        lDriverType: Integer; 
                        bNetworkID: PByte; 
                        bSCPIDs: PByte; 
                        var hObject: ICSNEOHANDLE): LongBool; 
stdcall; 
function icsneoOpenPortEx(lPortSerialNumber: Integer; 
                          lPortType: Integer; 
                          lDriverType: Integer; 
                          lIPAddressMSB: Integer; 
                          lIPAddressLSBOrBaudRate: Integer; 
                          bConfigRead: Integer; 
                          bNetworkID: PByte; 
                          var hObject: ICSNEOHANDLE): LongBool; 
stdcall; 
function icsneoClosePort(hObject: ICSNEOHANDLE; 
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                         var NumberOfErrors: Integer): LongBool; 
stdcall; 
procedure icsneoFreeObject(hObject: ICSNEOHANDLE); stdcall; 
function icsneoGetMessages(hObject: ICSNEOHANDLE; 
                           Msg: PicsSpyMessage; 
                           var NumberOfMessages: Integer; 
                           var NumberOfErrors: Integer): LongBool; 
stdcall; 
function icsneoTxMessages(hObject: ICSNEOHANDLE; 
                          Msg: PicsSpyMessage; 
                          lNetworkID: Integer; 
                          lNumMessages: Integer): LongBool; 
stdcall; 
function icsneoGetErrorMessages(hObject: ICSNEOHANDLE; 
                                pErrorMsgs: PInteger; 
                                var NumberOfErrors: Integer): 
LongBool; stdcall; 
function icsneoGetErrorInfo(lErrorNumber: Integer; 
                            szErrorDescriptionShort: PChar; 
                            szErrorDescriptionLong: PChar; 
                            var lMaxLengthShort: Integer; 
                            var lMaxLengthLong: Integer; 
                            var lErrorSeverity: Integer; 
                            var lRestartNeeded: LongBool): 
LongBool; stdcall; 
function icsneoSendConfiguration(hObject: ICSNEOHANDLE; 
                                 pData: PByte; 
                                 lNumBytes: Integer): LongBool; 
stdcall; 
function icsneoFindAllUSBDevices(lDriverType: Integer; 
                                 iGetSerialNumbers: LongBool; 
                                 iDevices: PCardinal; 
                                 iSerialNumbers: PCardinal; 
                                 iOpenedStates: PLongBool; 
                                 var iNumDevices: Cardinal): 
LongBool; stdcall; 
function icsneoFindAllCOMDevices(lDriverType: Integer; 
                                 lGetSerialNumbers: LongBool; 
                                 lStopAtFirst: LongBool; 
                                 lUSBCommOnly: LongBool; 
                                 p_lDeviceTypes: PInteger; 
                                 p_lComPorts: PInteger; 
                                 p_lSerialNumbers: PInteger; 
                                 var lNumDevices: Integer): 
LongBool; stdcall; 
function icsneoStartSockServer(hObject: ICSNEOHANDLE; 
                               iPort: Integer): LongBool; stdcall; 
function icsneoStopSockServer(hObject: ICSNEOHANDLE): LongBool; 
stdcall; 
function icsneoGetDLLVersion: Integer; stdcall; 
procedure icsneoSetISO15765RxParameters(hObject: ICSNEOHANDLE; 
                                        lNetwork: Integer; 
                                        lEnable: LongBool; 
                                        const FF_CFMsgFilter: 
spyFilterLong; 
                                        const FlowCTxMsg: 
icsSpyMessage; 
                                        lCFTimeOutMs: Integer; 
                                        lFlowCBlockSize: Integer; 
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                                        lUsesExtendedAddressing: 
LongBool; 
                                        lUseHardwareIfPresent: 
LongBool); stdcall; 
procedure icsneoGetISO15765Status(hObject: ICSNEOHANDLE; 
                                  lNetwork: Integer; 
                                  lClearTxStatus: LongBool; 
                                  lClearRxStatus: LongBool; 
                                  var lTxStatus: Integer; 
                                  var lRxStatus: Integer); 
stdcall; 
function icsneoGetConfiguration(hObject: ICSNEOHANDLE; 
                                pData: PByte; 
                                var lNumBytes: Integer): LongBool; 
stdcall; 
 
implementation 
 
const 
  icsneoDllName  =  'ICSNEO40.DLL'; 
 
function icsneoOpenPort; external icsneoDllName name 
'icsneoOpenPort'; 
function icsneoClosePort; external icsneoDllName name 
'icsneoClosePort'; 
procedure icsneoFreeObject; external icsneoDllName name 
'icsneoFreeObject'; 
function icsneoGetMessages; external icsneoDllName name 
'icsneoGetMessages'; 
function icsneoTxMessages; external icsneoDllName name 
'icsneoTxMessages'; 
function icsneoGetErrorMessages; external icsneoDllName name 
'icsneoGetErrorMessages'; 
function icsneoGetErrorInfo; external icsneoDllName name 
'icsneoGetErrorInfo'; 
function icsneoOpenPortEx; external icsneoDllName name 
'icsneoOpenPortEx'; 
function icsneoSendConfiguration; external icsneoDllName name 
'icsneoSendConfiguration'; 
function icsneoFindAllUSBDevices; external icsneoDllName name 
'icsneoFindAllUSBDevices'; 
function icsneoFindAllCOMDevices; external icsneoDllName name 
'icsneoFindAllCOMDevices'; 
function icsneoStartSockServer; external icsneoDllName name 
'icsneoStartSockServer'; 
function icsneoStopSockServer; external icsneoDllName name 
'icsneoStopSockServer'; 
function icsneoGetDLLVersion; external icsneoDllName name 
'icsneoGetDLLVersion'; 
procedure icsneoSetISO15765RxParameters; external icsneoDllName 
name 'icsneoSetISO15765RxParameters'; 
procedure icsneoGetISO15765Status; external icsneoDllName name 
'icsneoGetISO15765Status'; 
function icsneoGetConfiguration; external icsneoDllName name 
'icsneoGetConfiguration'; 
end. 
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B Inkluderingsfil icsSpyData.pas 
 
// icsSpyData - Vehicle Spy Data Structures 
// Created 9/25/99 
// Copyright 1999 Intrepid Control Systems, Inc. 
// Converted to Delphi by Robert Marquardt (rom)  2 Jan 2004 
 
unit icsSpyData; 
 
interface 
 
// timestamp id fields 
const 
  HARDWARE_TIMESTAMP_ID_NONE        =  0; 
  HARDWARE_TIMESTAMP_ID_VSI         =  1; 
  HARDWARE_TIMESTAMP_ID_AVT_716  =  2; 
  HARDWARE_TIMESTAMP_ID_NI_CAN   = 3; 
  HARDWARE_TIMESTAMP_ID_NEOVI       = 4; 
  HARDWARE_TIMESTAMP_ID_AVT_717     = 5; 
  HARDWARE_TIMESTAMP_ID_NEOv6_VCAN  =  6; 
 
// protocols 
  SPY_PROTOCOL_CUSTOM          =  0; 
  SPY_PROTOCOL_CAN            =  1; 
  SPY_PROTOCOL_GMLAN           =  2; 
  SPY_PROTOCOL_J1850VPW        = 3; 
  SPY_PROTOCOL_J1850PWM        =  4; 
  SPY_PROTOCOL_ISO9141         =  5; 
  SPY_PROTOCOL_Keyword2000     =  6; 
  SPY_PROTOCOL_GM_ALDL_UART    =  7; 
  SPY_PROTOCOL_CHRYSLER_CCD    =  8; 
  SPY_PROTOCOL_CHRYSLER_SCI    =  9; 
  SPY_PROTOCOL_FORD_UBP        =  10; 
  SPY_PROTOCOL_BEAN            =  11; 
  SPY_PROTOCOL_LIN             =  12; 
  SPY_PROTOCOL_J1708           =  13; 
  SPY_PROTOCOL_CHRYSLER_JVPW   =  14; 
  SPY_PROTOCOL_J1939           =  15; 
 
// constants for the status bitfield 
const 
  SPY_STATUS_GLOBAL_ERR                 =  $01; 
  SPY_STATUS_TX_MSG                      =  $02; 
  SPY_STATUS_XTD_FRAME                   =  $04; 
  SPY_STATUS_REMOTE_FRAME                =  $08; 
 
  SPY_STATUS_CRC_ERROR                   =  $10; 
  SPY_STATUS_CAN_ERROR_PASSIVE           =  $20; 
  SPY_STATUS_INCOMPLETE_FRAME            =  $40; 
  SPY_STATUS_LOST_ARBITRATION            = $80; 
 
  SPY_STATUS_UNDEFINED_ERROR             =  $100; 
  SPY_STATUS_CAN_BUS_OFF                 =  $200; 
  SPY_STATUS_CAN_ERROR_WARNING           =  $400; 
  SPY_STATUS_BUS_SHORTED_PLUS           =  $800; 
 
  SPY_STATUS_BUS_SHORTED_GND             =  $1000; 
  SPY_STATUS_CHECKSUM_ERROR              =  $2000; 
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  SPY_STATUS_BAD_MESSAGE_BIT_TIME_ERROR  =  $4000; 
  SPY_STATUS_IFR_DATA                    =  $8000; 
 
  SPY_STATUS_HARDWARE_COMM_ERROR       =  $10000; 
  SPY_STATUS_EXPECTED_LEN_ERROR         =  $20000; 
  SPY_STATUS_INCOMING_NO_MATCH           =  $40000; 
  SPY_STATUS_BREAK                       =  $80000; 
 
  SPY_STATUS_AVSI_REC_OVERFLOW           =  $100000; 
  SPY_STATUS_TEST_TRIGGER               =  $200000; 
  SPY_STATUS_AUDIO_COMMENT               = $400000; 
  SPY_STATUS_GPS_DATA                    =  $800000; 
 
  SPY_STATUS_ANALOG_DIGITAL_INPUT        =  $1000000; 
  SPY_STATUS_TEXT_COMMENT                =  $2000000; 
  SPY_STATUS_NETWORK_MESSAGE_TYPE       =  $4000000; 
  SPY_STATUS_VSI_TX_UNDERRUN             =  $8000000; 
 
  SPY_STATUS_VSI_IFR_CRC_Bit             =  $10000000; 
  SPY_STATUS_INIT_MESSAGE                =  $20000000; 
  SPY_STATUS_HIGH_SPEED_MESSAGE          =  $40000000; 
 
// The second status bitfield 
 
  SPY_STATUS2_HAS_VALUE           =  1; 
  SPY_STATUS2_VALUE_IS_BOOLEAN    =  2; 
  SPY_STATUS2_HIGH_VOLTAGE       =  4; 
  SPY_STATUS2_LONG_MESSAGE        =  8; 
 
  // these are used in status2 for Vehicle Spy 3 
  icsspystatusChangeLength    =  $10; 
  icsspystatusChangeBitH1     =  $20; 
  icsspystatusChangeBitH2     =  $40; 
  icsspystatusChangeBitH3     =  $80; 
  icsspystatusChangeBitB1     =  $100; 
  icsspystatusChangeBitB2    =  $200; 
  icsspystatusChangeBitB3     =  $400; 
  icsspystatusChangeBitB4     =  $800; 
  icsspystatusChangeBitB5     =  $1000; 
  icsspystatusChangeBitB6     =  $2000; 
  icsspystatusChangeBitB7     =  $4000; 
  icsspystatusChangeBitB8     =  $8000; 
  icsspystatusChangedGlobal   =  $10000; 
 
type 
  PicsSpyMessage  =  ^icsSpyMessage; 
  icsSpyMessage     =  packed record     // matching Delphi     
        // structure 
 
   StatusBitField:  Cardinal;    // 4 

    StatusBitField2:  Cardinal;    // 4 
    TimeHardware:     Cardinal;     // 4 
    TimeHardware2:   Cardinal;     // 4 
    TimeSystem:   Cardinal;        // 4 
    TimeSystem2:   Cardinal;      // 4 
    TimeStampHardwareID:  Byte;    // 1 
    TimeStampSystemID:    Byte;   // 1 
    NetworkID:   Byte;             // 1 
    NodeID:    Byte;   // 1 
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    Protocol:   Byte;   // 1 
    MessagePieceID:  Byte;        // 1 
    ColorID:    Byte;             // 1 
    NumberBytesHeader:  Byte;      // 1 
    NumberBytesData:  Byte;        // 1 
    intrepidcs_FEL :  Byte;        // 1 
    DescriptionID:   Smallint;    // 2 
    ArbIDOrHeader:   Integer;      // 4 
    Data:   array [0..7] of Byte; // 8 
    AckBytes:  array [0..7] of Byte; // 8 
    Value:    Single;  // 4 
    MiscData:   Integer;  // 4 
  end; 
 
const 
  SYSTEM_TIMESTAMP_ID_NONE      =  Byte(0); 
  SYSTEM_TIMESTAMP_ID_TIMEGETTIME_API    =  Byte(1); 
 
type 
  PicsSpyMsgTime  =  ^icsSpyMsgTime; 
  icsSpyMsgTime  =  packed record     // matching Delphi  
        // structure 
    SystemTimeStampID:  Cardinal;     // 4 
    SystemTime1:  Cardinal;           // 4 
    SystemTime2:  Cardinal;          // 4 
    HardwareTimeStampID:Cardinal;    // 4 
    HardwareTime1:  Cardinal;          // 4 
    HardwareTime2:  Cardinal;          // 4 
  end; 
 
implementation 
end.  


