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Sammanfattning
I detta examensarbete utreddes huruvida elektriska tester av styrenheter för tunga fordon kan automatiseras på befintliga testmiljöer. Arbetet utfördes på uppdrag av Scania CV AB för arbetsgruppen
Electronic Hardware som utför tester vid utveckling och verifiering av krav på styrenheter. Genom en
automatiserad testprocess kan testarbetet effektiviseras och kvaliteten höjas. Testarbetet sker på testriggar som innehåller fullskalig hårdvara från lastbilar för att kunna emulera styrenhetens autentiska
arbetsmiljö. För att komma fram till ett testsystem som kunde leva upp till de krav och behov som
formulerats inom kravprocessen i arbetet användes utvecklingsmodeller. Utvärderingsmatriser användes för att välja den mjuk- och hårdvara som skulle vara mest lämplig för det automatiserade
testsystemet utifrån kraven. Resultatet visade att testsystemet skulle bestå av en testprogramvara som
körs på en vanlig persondator och ett inbyggt system med elektroniska komponenter för att kunna
utföra de elektriska testerna. För att demonstrera testsystemets möjligheter i ett helhetstest konstruerades en prototyp som har funktionalitet att utföra ett testfall som kan dra stor nytta av att automatiseras, nämligen att testa omslagsnivåer för en digital ingång. Prototypen baserades på ett mikrokontrollerkort från Arduino och ett kretskort konstruerades till detta för att kunna utföra elektriska
tester med högre spänningsnivåer som krävs för styrenheter på Scaniafordon. För att utforma testfall
och hantera testprocessen valdes LabVIEW, en programvara där tester designas med ett grafiskt programmeringsspråk. Testresultaten för prototyptestsystemet visade att verifieringen av kraven för omslagsnivåer förenklas radikalt vid ett automatiserat förfarande, eftersom testtiden kunde minskas
drastiskt, i synnerhet vid ett repetitivt förfarande.
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Abstract
This thesis work intends to study the possibilities to automate electrical testing of electronic control
units in an existing test environment. The work was executed on behalf of Scania CV AB for the department Electronic Hardware, who run tests in development and verification of requirements for
electronic control units. By using an automated testing system, the testing process could be made
more effective and raise the quality. The testing work is done on test rigs which are equipped with
full-scale hardware from real trucks to emulate the working environment the electronic control unit
operates into. Development models were used to be able to create a testing system which could meet
the requirements that were defined during the requirement engineering process. Evaluation matrices
were used to choose the soft- and hardware that could be considered the most appropriate for the
automated testing system according to the requirements. The result shown that the testing system
should consist of a testing software that runs on an ordinary computer and an embedded system
equipped with electronic components to enable the testing system for electrical tests. To demonstrate
the possibilities of the whole testing system a prototype was manufactured which was designed to
execute a test case that could greatly benefit from the advantages that comes with automation. It was
a test case set out to measure voltage levels when switching in a digital input. The prototype was based
on a microcontroller card from Arduino and was joined by a printed circuit board to be able to run
electrical tests with the higher voltage levels that were demanded by electronic control units. To design test cases and manage the test process, LabVIEW was chosen, a software in which tests are designed in a graphical programming language. Test results for the prototype test system showed that
verification of the requirements for voltage levels when switching was radically simplified by an automated procedure, as the test time could be drastically reduced, particularly in a repetitive procedure.
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Lista över förkortningar
ADC

Analog Digital Converter

API

Application Programming Interface

BOB

Breakout Box

CAN

Controller Area Network

DAC

Digital Analog Converter

DUT

Device Under Test

ECU

Electronic Control Unit

GPIO

General Purpose Input Output

HSD

High Side Driver

HW

Hardware

LSD

Low Side Driver

MCU

Micro Controller Unit

MPU

Microprocessor Unit

MUX

Multiplexer

NI

National Instruments (företag)

OP-AMP

Operational Amplifier

PC

Personal Computer

PSU

Power Supply Unit

PWM

Pulse Width Modulation

SPI

Serial Peripheral Interface

SW

Software

USB

Universal Serial Bus

VCI

Vehicle Communication Interface

Förord
Denna rapport är i princip indelad i två olika huvuddelar där den första främst innehåller teori, lämpliga lösningsmetoder och arbetsmetoder för utvecklingsarbete. Konstruktionsarbetet av hård- och
mjukvara utgör således den andra delen av rapporten, vilket mynnar ut i en prototyp endast ämnad
att demonstrera potentialen i det testsystem som utformats på teoretisk nivå i tidigare del av arbetet.
Detta upplägg har gjorts för att rapporten ska vara lätt att följa med röd tråd, där arbetet går från en
allmän nivå till att specificeras för utvald inriktning och sedan avslutas med en allmän diskussion och
reflektion kring använda metoder och det resultat som uppnåddes.
Jag vill tacka Scania CV AB, i synnerhet personalen på arbetsgruppen Electronic Hardware för erhållna resurser, material och hjälpmedel. Ett särskilt tack riktas framförallt till Magnus Schiöld
(Handledare) och Peter Engstrand på gruppen som visat stort engagemang och stöd i mitt examensarbete. Jag vill dessutom tacka Ibrahim Orhan, universitetsadjunkt vid KTH för lösningsförslag och
konstruktiv kritik.
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1 | INLEDNING

1 Inledning
I det här inledande kapitlet formuleras de målsättningar, problem och avgränsningar som antogs inför examensarbetets start.

1.1

Problemformulering

Scania har, inom arbetsgruppen Electronic Hardware, ett behov av att kunna automatisera elektrisk
testning av styrenheter (ECU) under utveckling och kravverifiering. För testning används så kallade
testriggar, där varje styrenhet (ungefär 20 stycken totalt) har varsin testrigg bestyckad med reella
laster och sensorer, för att kunna emulera en autentisk installation i ett fordon. Testriggarna är alltså
ämnade för att kunna testa styrenheten i en miljö som är realistisk så långt det är möjligt för att motsvara den installation styrenheten har i lastbilen. I dagsläget är dessa testriggar manuellt hanterade,
vilket är onödigt tidskrävande och ger sämre testnoggrannhet. Denna testning skulle istället kunna
utföras med ett integrerat system som kan styra och mäta in- och utgångar på testriggen i ett automatiserat förfarande. Testsystemet skulle sedan kunna kommunicera med en dator som kan sköta
kontrollen av styrenheten, samt hantera testsekvenser och rapportering.

1.2

Målsättning

Målsättningen är att verifiera, eller motbevisa, hypotesen att testsystemet kan automatiseras utifrån
kravspecifikationerna. De konkreta mål som definierades för examensarbetet var:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1.3

Bereda kravspecifikationer samt analys av funktioner och krav för automatisering av processen.
Genom studier och experiment komma fram till en passande elektronikplattform som uppfyller de krav som ställs på gränssnitt och prestanda, vilka framställs under kravprocessen.
Utveckla mjukvara för den utvalda mikrokontrollern i elektronikplattformen.
Integrera det automatiserade testsystemet med befintliga testmiljöer.
Att testmiljöerna, fortfarande efter automatisering, arbetar med reella laster.
Utvärdera vilken testplattform som ämnar sig bäst för det specifika tillämpningsområdet.
Automatiskt sammanställa testresultat och lagra dessa i en databas.
Bygga upp en prototyp med de olika delarna i testsystemet för att demonstrera en helhetsbild
av vad det är kapabelt till.

Avgränsningar

Projektet riktar främst in sig på att utreda möjligheter för automatisering av tester som sker med
reella laster, vilket utförs på egenkonstruerade testriggar av Scania. Det finns även andra tänkbara
målsystem på Scania som testsystemet eventuellt skulle kunna appliceras på, men som inte kommer
att bedömas inom detta projektarbete. Ett exempel på ett möjligt målsystem, som dessutom diskuterades under planeringen av examensarbetet, var ett så kallat VXI-system där arbetsgruppen idag ger
stöd åt en annan grupp som hanterar garantiärenden. När det gäller det system som examensarbetet
ämnar resultera i kommer endast en principkonstruktion att konstrueras, med begränsad funktionalitet för att endast demonstrera konceptet utifrån alla befintliga moduler i testsystemet.
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2 Teori och bakgrund
Detta kapitel innehåller grundläggande information om komponenter och tekniska termer, samt tidigare arbeten, för att läsaren av denna rapport ska få tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra
sig rapportens innehåll. I början av kapitlet ges information kring andra arbeten som uppmärksammades under förstudien av detta examensarbete, vilka visat sig användbara eftersom de har haft liknande frågeställning som detta arbete. Sedan följer en bakgrund till de olika enheterna i den testmiljö
som testsystemet ska verka inom, vilket innefattar ett inbyggt system (ett generellt begrepp som kan
definiera både styrenheter och en stor del av testsystemet) och dessutom de testriggar där styrenheten
utgör kärnan. Nästkommande kapitel beskriver komponenter och produkter som behövdes i testsystemet och även de metoder som användes i utvärderingsdelen av arbetet. Informationen i detta kapitel har utgjort en grund till examensarbetet för att komma fram till ett slutresultat.

2.1

Tidigare arbeten

Det finns ett flertal andra rapporter som behandlar liknande problem. Ett annat examensarbete [1],
har precis som detta arbete haft som mål att ta fram ett testsystem för att automatisera elektrisk testning, men med skillnad att måltestmiljön varit mer generell än den i det här arbetet. Det arbetet ger
vidare en god indikation om vilka möjliga lösningsvägar som kan användas i urvalet av elektronikplattform. En vedertagen utvärderingsmatris kallad Pughmatris användes för att komma fram till en
elektronikplattform, vilket resulterade i en prototyp baserat på ett Arduino mikrokontrollerkort. Sedan används en CAN-sköld för att styra testprocessen i kombination med ett reläkort för att utföra
elektriska tester mot styrenheten. Det som skiljer det arbetets problemställning från det här examensarbetet är främst målsystemet. Målsystemet i det här examensarbetet behöver specifikt fungera för
styrenheter som har tillkopplade realistiska laster och som använder flera olika typer av mjukvara för
CAN-kommunikation.
Utöver det, ett annat examensarbete [2] utfört mot samma uppdragsgivare som detta examensarbete,
Scania, som också fokuserat på automatiserad elektrisk testning mot styrenheter, men med inriktning
mot elsäkerhet. I det arbetet konstrueras en BOB (Breakout Box) för att utföra elektriska tester av
styrenheter som befinner sig inuti fullskaliga lastbilar under testet. Den lösningsmetod som används
är att automatisera BOB med hjälp av en MCU och projektet utgår från ett befintligt testramverk
skrivet i programmeringsspråket Python som testplattform. Lärdom kan tas från det projektet vid
bestämmande av arkitektur, eftersom det grundar sig på samma system av styrenheter och produkt,
men troligtvis inte appliceras rakt av på det här projektet eftersom det har andra förutsättningar.
Exempelvis behöver ett testramverk väljas ut eftersom det inte finns ett sådant befintligt, sedan finns
även krav på användarvänlighet och underhållbarhet att ta hänsyn till i det här projektet.
Eftersökningar av olika vedertagna testmetoder leder till området testning av mjukvara, där tester
ofta delas in i olika kategorier. I en rapport [3] beskrivs ett antal olika kategorier av tester som används i programvarutestning, vilka skulle kunna appliceras även på hårdvarutestning. Dessa kategorier var regressionstest, funktionstest, acceptanstest samt enhetstest och beskrivs mer ingående i kap.
2.9.

2.2

Inbyggt system

Ett inbyggt system kan definieras som ett datorliknande system med skillnaden att programvara inte
kan bytas ut på ett enkelt sätt för användaren. Det är i de flesta fall designat för att endast utföra en
specifik uppgift, med olika val och inställningar. Ibland är även inbyggda system en del av ett större
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system som exempelvis systemet för låsningsfria bromsar i fordon. Kärnan i ett inbyggt system består
oftast av en mikrokontroller eller mikroprocessor som har till uppgift att skicka runt information till
de olika komponenterna i systemet [4].

2.3

Styrenheter i fordon

Inom fordonsbranschen används styrenheter (även kallat ECU), för att läsa av signaler från sensorer
och styra olika enheter och komponenter i fordonet. Styrenheten ser även till att prestanda och kvalitet upprätthålls i fordonet genom att kontrollera de komponenter som den har ansvar för. En styrenhet är i princip en dator som består av hårdvara där alla komponenter är integrerade på ett och
samma kretskort. Mjukvaran i styrenheten kallas för firmware och är precis som för ett inbyggt system inte tänkt att bytas ut om inte det föreligger några problem med den. Den viktigaste komponenten i styrenheten är mikrokontrollern tillsammans med flashminnet där mjukvaran är lagrad [5].
I ett fordon används många olika styrenheter där var och en har en specifik uppgift. Exempelvis används minst en styrenhet till att styra motorn i fordonet och andra mycket viktiga styrenheter styr
bromssystemet och växellådan. En vitbok [5] utgiven av NI beskriver ett antal funktioner som är vanliga i styrenheter:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.4

Spänningsaggregat – digital och analog (strömmatning för analoga sensorer)
MPU – mikroprocessor och minne (Flash- och RAM-minne)
Kommunikationsgränssnitt – (ex. CAN-buss)
Diskreta ingångar – strömbrytare etc.
Frekvensingångar – kodade signaler (ex. fordonshastighet)
Analoga ingångar – återkopplingssignaler från sensorer
Omkopplarutgångar – strömbrytare
PWM utgångar – variabel frekvens och duty cycle (ex. injektion eller tändning)
Frekvensutgångar – konstant duty cycle (ex. stegmotorer)

Testriggar

På Scaniagruppen Electronic Hardware används testriggar utrustade med reella komponenter kring
en styrenhet för att smidigt kunna utföra realistiska tester utan att behöva arbeta direkt vid en fullskalig lastbil. Ett exempel är växellådsstyrenheten G5, se bilaga 1 för bild, där en testrigg har konstruerats med delar från en fullskalig växellåda för att kunna emulera verkliga operationer [6].

2.5

Mikrokontrollerkort

Genom efterforskningar på internet och diskussioner med nyckelpersoner relaterade till nyutveckling
av testsystem på Scania, har ett antal mikrokontrollerkort valts ut som underlag för bedömning. I en
urvalsprocess där de olika mikrokontrollerkorten bedömts utifrån kraven har en av dem valts ut som
elektronikplattform att använda i projektet, se kap. 3.3.1.
2.5.1 Arduino Mega 2560
Ett alternativ till mikrokontroller (MCU) för projektet var ett Arduino mikrokontrollerkort av modell
Mega 2560 [7]. Mega 2560 har 54 digitala portar, vilka kan konfigureras som ingångar eller utgångar,
men det finns även 16 analoga ingångar. Den mikrokontroller som används i Mega 2560 är
ATmega2560 som arbetar med en klockfrekvens på 16 MHz. Det finns ett flashminne på kontrollerkortet med en storlek på 256 kB. Tillgängliga gränssnitt är exempelvis SPI och I2C. Matningsspänning
till Arduino Mega 2560 kortet kan vara mellan 6–20 V, men drivspänningen till mikrokontrollern
ATmega2560 är 5 V, vilket innebär att dess I/O portar kan leverera maximalt 5 V.
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Konceptet med Arduino är att sammankoppla flera olika moduler, så kallade sköldar, till Arduino
huvudenheten. Till dessa finns färdiga bibliotek och funktioner som gör det enkelt att komma igång.
För projektet skulle en sköld behövas för att få möjlighet att kunna utföra elektriska tester. I grunden
är Arduino begränsad till anslutningar och funktioner, men genom sköldarna kan dess funktionalitet
utökas väsentligt.
2.5.2 STM32F303 Discovery
Mikrokontrollerkortet ur serien STM32 F3, från tillverkaren STMicroelectronics, huserar en 32 bitars
ARM Cortex M4 kärna som kan köras i maximalt 72 MHz. Den specifika kontrollern som valts ut i det
här projektet är monterat på ett labbkort kallat “Discovery” som förenklar processen att programmera
och ”debugga” programkod på kortet. Kontrollern STM32F303VC har fyra 12 bitars ADC och två 12
bitars DAC, 87 in- och utgångar varav flera tål 5 V. Det finns även ett flertal kommunikationsgränssnitt, varav några är CAN, I2C, USART/UART, SPI, USB 2.0. Detta labbkort är utrustat med 256 kB
flashminne och ett ST-LINK/V2 gränssnitt för att programmera och ”debugga” mikrokontrollern [8],
[9].
2.5.3 National Instruments CompactDAQ
CompactDAQ [10] plattformen från National Instruments (NI) finns i lite olika utföranden. I det här
examensarbetet har ett chassi av modell cDAQ-9178 undersökts. Det chassit är utrustat med ett USBgränssnitt för kommunikation med en PC och kan sedan utrustas med upp till 8 moduler för att generera stimuli och läsa mätvärden på testad enhet. Moduler kan sedan kombineras och adderas för
att kunna leva upp till de krav som ställs på hårdvaran.
Genom produktförslag från en fältsäljare anställd på NI har ett antal olika moduler studerats som
skulle kunna användas i testsystemet. En modul för analoga utgångar som studerades var sbRIO9264, vilken har 16 analoga utgångar med ett spänningsintervall mellan -10 V till 10 V med 16 bitars
upplösning på sin DAC. För analoga ingångar var en modul av modell NI 9221 aktuell, med 8 ingångar
som klarar spänningar från 0–60 V och upplösning på 12 bitar för ADC. En modul för digitala utgångar undersöktes också, av modell NI 9476, vilken är utrustad med 32 kanaler som klarar att mata
ut upp till 36 V och 3 A vardera [10].

2.6

Kommunikationsgränssnitt

Nedan redogörs för de olika kommunikationsgränssnitt som förekommer i projektet.
2.6.1 CAN
Utvecklingen av CAN-protokollet startade tidigt under 1980 talet av Robert Bosch GmbH. Det första
färdigutvecklade chippet lanserades sent 1980 tal och standarden för CAN fastställdes 1993. Från
början var CAN-tekniken endast ämnad för bilindustrin, men idag används tekniken även i flygindustrin, lastbilar och tåg, samt även för styrelektronik till hissar, bankomater och medicinteknologi. Den
drivande faktorn till framtagandet av CAN var det ständigt ökande behovet av kommunikation i fordon. Allt fler funktioner i fordonen ledde till hög komplexitet i placering av kablar när den totala kabellängden kan uppgå till flera km kabel och med en vikt på mer än 100 kg [11]. CAN-protokollet löste
detta problem genom att införa ett nätverk i fordonet istället för punkt till punkt förbindelser. Detta
medförde att de olika styrenheterna endast behöver ett gränssnitt för kommunikation istället för flera
olika. Kommunikation sker genom att skicka paket till alla enheter och sedan avgör varje enskild enhet om paketet var adresserat till sig [12].
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2.6.2 VCI (Vehicle Communication Interface)
Ett hårdvarugränssnitt kallat VCI (Vehicle Communication Interface) används för att skicka diagnostik och läsa av interna variabler i styrenheten. VCI används under utveckling och testning internt
på Scania, men även av verkstäder. Det VCI som används på Scania är egenutvecklat för att uppfylla
specifika krav när det gäller kvalitetsnivå på hårdvaran. Den stora fördelen med VCI är att det gör det
möjligt att ansluta styrenheter, som kommunicerar via CAN, till en PC genom att CAN-signalen konverteras internt i VCI enheten till USB-signaler [6].

2.7

Mjukvarusystem

Detta delkapitel beskriver olika mjukvarusystem som användes i projektet, med såväl befintliga som
nya system som upptäckts vid litteraturstudier. Dessa olika mjukvaror behövdes på datorn som skulle
hantera testningen och rapporteringen av testresultat. LabVIEW och LINX programvaran används
för att kunna skapa och hantera testfall och Vector CANoe och ATI Vision för att ta emot den CANtrafik som behövs för att få återkoppling från styrenheten i testningen.
2.7.1 LabVIEW
Ett verktyg för att hantera testning på ett smidigt sätt är programmeringsmiljön LabVIEW. Det är
utvecklat av National Instruments, vilka även tillhandahåller hårdvara för testsystem. I LabVIEW
sker programmering genom ett grafiskt gränssnitt för att programmera verktyg för mätning, styrning
och testning av hårdvara. LabVIEW kan även användas för att analysera och presentera data. Fördelen med LabVIEW är att inget avancerat programmeringsspråk behöver läras, vilket gör det till ett
kostnadseffektivt sätt att komma igång med hårdvarutestning [13].
2.7.2 LabVIEW LINX
LabVIEW MakerHub [14], en community skapad av National Instruments, har utvecklat ett verktyg
som heter LINX. Med hjälp av LINX kan Arduino programmeras grafiskt från LabVIEWs programmeringsmiljö istället för Arduino IDE. LINX tillför ett abstraktionslager på mikrokontrollerkortet
med fördefinierade funktioner som anropas via kommandon från LabVIEW-programvaran på värddatorn, illustrerat i figur 2.1 [14]. Officiellt stöd från LINX finns exempelvis för mikrokontrollerkorten
Arduino Uno och Mega 2560.

Figur 2.1: Visar arkitekturen bakom LINX och hur kopplingen mellan PC och mikrokontrollerkort ser ut.
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2.7.3 Vector CANoe/CANalyzer
CANoe är en programvara utvecklad av företaget Vector, specifikt inriktat för interaktion mot ECU.
Programvaran kan användas i planeringsfasen, utvecklingsfasen och vid testning och finns i flera
olika varianter för att ge stöd till olika typer av system och gränssnitt som finns på marknaden. Ett
vanligt kommunikationsgränssnitt som CANoe har stöd för är CAN. CANoe kan användas för analys
av kommunikationen mellan ECU, hela utvecklingssystem och direkt mot hela fordon. Verktyget kan
även användas för simulering av exempelvis CAN-databaser och anpassas till specifik programvara
från enskilda fordonstillverkare. När det gäller testning är CANoe väldigt användbart eftersom det
kan användas både på högre nivå för helsystemstester och enskilda ECU, men också på lägre nivå för
modultester av olika funktioner i ECU. Det finns även möjlighet att operera CANoe som ett HIL
(Hardware-in-the-Loop) system, för att tillgodose realtidskrav. För stimuli vid testning finns både
fördefinierade gränssnitt och möjlighet att utveckla egna verktyg. I programsviten från Vector ingår
även CANalyzer som erbjuder ett kommunikationsgränssnitt för att läsa av CAN-trafik i likhet med
VCI [15].
2.7.4 ATI Vision
Vision är precis som CANoe en utvecklingsprogramvara, men utvecklat av ATI (Accurate Technologies Inc). Egentligen består Vision av en samling olika verktyg som tillsammans utgör en kraftfull
plattform för utveckling av ECUer. Vision kan bland annat användas för kalibrering, hämta in data
från ECU och externa källor, samt mätning och programmering av ECU. Anpassning för befintliga
system och verktyg är möjligt i Vision eftersom det är ett öppet system. Det finns även möjlighet att
integrera hårdvarusystem från andra leverantörer med Vision, för fysisk interaktion mot styrenheten
[16].

2.8

Utvärderingsmatriser

För att kunna bedöma olika lösningsalternativ under urvalsprocessen är utvärderingsmatriser användbara, vilket visade sig från studier av tidigare examensarbeten med liknande frågeställning, men
även från litteraturstudier av utvecklingsprocesser [17]. Under arbetets gång undersöktes två olika
typer av utvärderingsmatriser som förklaras i detta delkapitel.
2.8.1 Pughmatris
Pughmatriser används när en utvärdering behöver genomföras av vilket alternativ som bäst uppfyller
en kravspecifikation. En förutsättning är att alla alternativ uppfyller kraven, men syftet med matrisen
är att värdera alternativen mot kriterierna. I matrisen används en referens att jämföra alternativen
mot, vilket kan vara ett av de olika alternativen, en befintlig lösning eller en konkurrents lösning.
Värderingen av de olika alternativen sker genom att ge de olika alternativen ett plus, minus eller nolla
beroende på om alternativet anses vara bättre, sämre eller likvärdigt referensen. Kriterierna kan ges
olika vikter för att särskilja deras betydelse för slutprodukten, men i vissa tillämpningar exkluderas
detta, exempel på en sådan tillämpning kan studeras i ett tidigare examensarbete [1]. För att komma
fram till ett slutresultat summeras antal plus och sedan görs en bedömning över vilka alternativ som
kan uteslutas från processen [17].
2.8.2 Kesselringmatris
Utvärderingar som sker med en Kesselringmatris (också kallat kriterieviktning) lägger till skillnad
från Pughmatriser tyngdpunkten på viktade utvärderingskriterier. Varje kriterium tilldelas en viktningsfaktor i ett förvalt intervall och sedan betygsätts de olika lösningsalternativen. För att sedan
fastställa ett totalbetyg multipliceras viktningspoängen med det tilldelade betyget och summeras sedan ihop. Totalsumman jämförs sedan med en ideallösning som tilldelas maximalt antal poäng och
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används sedan som referens till lösningsalternativen, i likhet med Pughmatrisers referens. På detta
vis får de kriterier, som av kravställaren anses vara mer betydelsefulla, större betydelse i urvalsprocessen. De olika alternativen i matrisen jämförs till sist mot ideallösningen och eftersom det tilldelats
maximalt antal poäng bedöms det alternativ som kommer närmast, uppfylla kraven bäst [17].

2.9

Testmetoder

Här presenteras ett antal testmetoder som vanligtvis används i mjukvarutestning, men även kan appliceras på hårdvarutestning. Med hjälp av intervjuer av handledare på Scania har testmetoderna
identifierats i arbetsgruppens arbetssätt vid testning.
2.9.1 Testautomatisering
För att utöka testningen för en produkt är automatisk testning en vanlig metod. Tester kan då utföras
i ett högre tempo och repeterbarhet, vilket är nödvändigt för komplicerade produkter som fordon. Vid
automatiserade tester genereras ofta en testrapport där en ansvarig person kan inspektera resultatet
när testerna är slutförda, vilket betyder att testprocessen blir ett gemensamt ansvar mellan maskin
och människa. Automatisk testning är däremot inte alltid applicerbart och dessutom inte alltid kostnadseffektivt, men i de fall där det är applicerbart är det kvalitetshöjande. Kvaliteten på produkten
kan säkerställas genom att fler tester kan köras utan assistans, exempelvis över natten, vilket även
ökar nyttjandegraden av testsystemet maximalt ur kostnadssynpunkt. Det är väldigt viktigt att det
automatiska testsystem som används är ordentligt testat eftersom inga potentiella problem får införas
i testprocessen av produkten, då det skulle kunna orsaka att tester blir ogiltiga [2].
2.9.2 Regressionstest
Testmetoden regressionstestning innebär att testning sker av några utvalda testfall. Oftast utförs
detta efter att modifikation har skett på en komponent eller system. Syftet med denna testmetod är
att se till att inga oavsiktliga förändringar skett i den testade enheten och att kraven fortfarande kan
uppfyllas efter att en ny funktion eller större förändring införts [18].
Inom gruppen Electronic Hardware på Scania utförs tester som dessa ibland efter att en leverantör
har uppdaterat en ECU. Då körs ett antal utvalda tester igenom för att utröna om uppdateringen kan
ha påverkat andra funktioner i enheten [6].
2.9.3 Funktionstest
Funktionstester tar inte hänsyn till den testade komponentens inre uppbyggnad utan endast på det
förväntade utdata som ett svar på det data som matas in i komponenten. Ett annat ord för denna
metod är “Black-box” testning och syftar till att testa ett system på ett övergripande sätt [18].
I princip alla tester som utförs inom just den här specifika gruppen kan benämnas funktionstest. Styrenheterna testas i ett komplett system som är färdigutvecklat av antingen andra avdelningar på Scania eller externa leverantörer [6].
2.9.4 Acceptanstest
Acceptanstest utförs för att säkerställa att kunden är tillfredsställd med den utvecklade produkten.
Som namnet antyder utförs denna testmetod för att utröna om kunden accepterar produkten för leverans [18].
Produkten som Scania säljer är ett komplett system i form av en lastbil och styrenheterna utgör endast
en del utav den. Utveckling av styrenheter sker ofta i samarbete med en underleverantör där Scania
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är kunden och ansvarar för acceptanstesterna, till skillnad från företag som säljer skräddarsydd programvara, där köparen av programvaran har ansvaret för acceptanstesterna [6].
2.9.5 Enhetstest
Enhetstester utförs på enskilda delar av en mjukvara eller hårdvara och ibland på en grupp av komponenter relaterade till varandra [18].
I vissa specifika fall utförs enhetstester inom gruppen, men kräver då att särskild testmjukvara installeras på styrenheten där funktionalitet öppnas upp så att vissa specifika delfunktioner kan testas separat, utan att behöva ta hänsyn till olika begränsningar på högre nivå i mjukvaran [6].
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3 Metoder och genomförande
För att komma fram till olika metoder och lösningar har efterforskningar gjorts över aktuell forskning
och utveckling inom det specifika ämnesområdet. Scania är ett stort företag där det finns mycket
kompetens och som en följd av detta har diskussioner och samarbeten med andra avdelningar varit
en väsentlig arbetsmetod. Sedan har även experiment och testning av olika möjliga lösningsförslag
och modeller utgjort en betydande del av processen. I det här kapitlet förklaras de olika metoderna
som användes för att komma fram till ett resultat, vilket innefattade en kravprocess och en urvalsprocess, men även utvecklingsmodeller och ett blockschema över testsystemet.

3.1

Kravprocess

För att definiera vad produkten skulle innefatta genomfördes en kravsättning. Kraven anger vilka
önskemål som finns på slutprodukten och även vilka begränsningar som produkten behöver förhålla
sig till. Det är viktigt att kraven inte är lösningsberoende, utan mer generella, men samtidigt fullt
verifierbara i slutprodukten. Kraven kan sättas på olika nivåer, både övergripande och ner till lägsta
detaljnivå, men utvecklas och förändras kontinuerligt under projektets gång. Det är viktigt att kravsättningen och utvecklingen samspelar för att få ett bra slutresultat, där produkten inte fungerar på
ett felaktigt sätt, men samtidigt håller kraven på en hanterbar nivå [17].
3.1.1 Kravspecifikation
I offentliga upphandlingar används ofta begrepp som ”skall-krav” och ”bör-krav”, vilket blivit praxis
bland upphandlande myndigheter i Sverige [19]. Begreppet ”skall-krav” används för att ange vilka
krav som är obligatoriska för att uppdragsgivaren ska godkänna produkten. Krav som anses vara
önskvärda och icke obligatoriska, kallas ”bör-krav”, men kan även benämnas tilldelningskriterier.
Med understöd av kravprocessen för offentlig upphandling delades kravspecifikationen för testsystemet upp efter ”skall-” och ”bör-krav” där ”skall-kraven” ansågs vara nödvändiga för testsystemet och
”bör-kraven” kunna uppfyllas i mån av tid och kostnad, vilket därav kan betraktas som bonus till
”skall-kraven”. De krav som har sammanställts här, har arbetats fram genom intervjuer med handledare på Scania och andra nyckelpersoner inom gruppen. En kravspecifikation utformades med de
översiktliga kraven enligt tabell 3.1.
Scania följer standarddokument ISO7637-2 [20] vilket även ställer vissa krav på produkter som tas
fram internt. I den prototyp som tas fram kommer inte alla dessa krav från ISO7637-2 att följas eftersom det inte ansågs nödvändigt för att demonstrera konceptet i en prototyp, enligt handledare [6].
Detta eftersom ISO7637-2 ställer krav på att enheten ska klara kraftfulla elektriska pulser, vilket Scanias styrenheter utsätts för vid transientprovning. Testsystemet kommer dock inte utsättas för denna
typ av test, utan är snarare tänkt att vara isolerad från det testklimat som styrenheten utsätts för.
Det kan tilläggas att styrenheter i fordon, utvecklade av Scania, i normala fall ska fungera inom ett
intervall av drivspänning på 16–32 V, något som således kräver att testsystemet kan kontrollera ett
spänningsaggregat att styra vilken spänning styrenheten ska drivas med under ett test.
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Tabell 3.1: Kravspecifikation som togs fram i samråd med handledare på Scania.

Kravspecifikation
Projekt:

Automatiserad elektrisk testning av styrenheter

Utfärdare:

Johan Wernersson

Skapad: 2017-03-29

Beställare:

Scania Electronic Hardware

Ändrad: 2017-04-03

Funktion

S/B

Ska fungera med befintliga testriggar

S

Ska vara skalbart för framtida vidareutveckling

S

Ska kunna interagera med programmiljö från CANoe och Vision

S

Ska fungera med olika typer av styrenheter

S

Ska vara underhållbart

S

Bör finnas möjlighet att integrera med andra system i framtiden

B

Bör använda vedertagna komponenter

B

Bör vara användarvänligt

B

3.1.2 Detaljkrav
Kraven som framtogs för kravspecifikationen var ämnade att kravställa testsystemet på en översiktlig
nivå. För att kunna dimensionera testsystemet elektriskt togs även mer detaljerade krav fram utifrån
de testbehov och krav som fanns internt på gruppen. De detaljkrav som uppkom i kravprocessen var:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

16 high-side switchar, <40 V, <10 A
16 low-side switchar, <40 V, <10 A
32 analoga utgångar, 0–40 V, <100 mA
32 analoga ingångar, 0–40 V
1 port för kontroll av spänningsaggregat
2 portar för anslutning av externa mätinstrument
>5 Hz samplingsfrekvens

En high-side switch/driver är en typ av brytare som driver utgången till en spänningsskälla, till skillnad från en low-side switch/driver som istället driver en utgång till jordpunkten av en krets. Detta
beskrivs närmare grafiskt i figur 3.1 [21].

Figur 3.1: Illustration av hur high- och low side driver/switchar påverkar en utgång
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3.2

Utvecklingsmodeller

Det testsystem som det här examensarbetet ska resultera i kommer att kunna definieras som ett inbyggt system, vilket innebär att utvecklingsarbetet innefattar både hård- och mjukvaruutveckling.
Under utvecklingsarbetet kan utvecklingsmodeller användas för att skapa en överskådlig bild över de
komponenter som krävs i ett system.
3.2.1 Processmodell
Vid implementation av ett automatiserat testsystem kan processmodeller användas för att få en överblick av vilka vitala delar som krävs. En processmodell för automatiserade testsystem vid mjukvarutestning, utvecklad av Douglas Hoffman [22], valdes för testsystemet i det här projektet. Denna modell valdes för att den beskriver de moduler som behövs i automatiserade testsystem på ett övergripande och tydligt sätt. I litteraturstudier uppkom även en annan modell för att beskriva ett automatiserat testsystem [23], men valdes dock bort på grund av att beskrivningen var abstraherad på en hög
nivå och inte lika tydlig som Hoffmans modell, samt att det inte gick att identifiera befintliga testsystem och behov i modellen. Således utfördes en tillämpning av Hoffmans modell och resultatet demonstreras i figur 3.2. Figuren visar övergripande hur de olika komponenterna som finns i ett automatiserat system samverkar och har följaktligen varit en grund för den faktainsamling som gjorts för
respektive modul i testsystemet. Komponenterna har sedan undersökts genom litteraturstudier för
att kunna avgöra om de kan uppfylla de krav som bestämdes under kravprocessen, varefter de gick
vidare till urvalsprocessen.
Testare

Testresultat

Lista över valda
testfall

Testprogramvara

Automatiseringsmotor

DUT

Figur 3.2: Processmodell som visar uppbyggnaden av ett automatiserat testsystem.

De olika modulerna i det automatiserade testsystemet samverkar och utbyter information på följande
sätt; Testaren sammanställer en lista av testfall som exekveras mot DUT, närmare bestämt den styrenhet som ska testas och dessa implementeras sedan i automatiseringsmotorn som får symbolisera
den prototyp som avses framställas, tillika utgöra kärnan i projektet. Kommandon och testdata
skickas mellan automatiseringsmotorn och DUT under testets gång och när testet är avslutat jämförs
det faktiska testresultatet med det förväntade och lagras sedan i en databas. Testaren kan sedan
komma åt och analysera testresultaten via automatiseringsmotorn som agerar centralenhet i testsystemet. Testprogramvara kan eventuellt krävas ihop med DUT för att kunna utföra vissa tester på
hårdvaran som förhindras av applikationsmjukvaran på DUT.
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3.2.2 Value Management
Value Management är en europeisk standard för att maximera värdet och optimera kostnaderna för
ett projekt. Metoden är systematisk uppbyggd och inte tänkt att kompromissa när det gäller att uppnå
de prestandakrav som ställs på projektet. Följande faser [24] brukar ingå i en Value Management
plan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Förstudie
Faktainsamling
Kreativitetsfas
Utvärderingsfas
Implementeringsfas
Uppföljningsfas

En arbetsmetodik för arbetet utformades utifrån den plan som används i Value management, vilket
även är förenligt med hur vetenskapliga rapporter är strukturerade. Att använda en arbetsmetodik
baserad på värdeskapande är viktigt för att komma fram till ett slutresultat som uppdragsgivaren kan
vara nöjd med och ha nytta av i framtiden. Den arbetsgång som användes var följande:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3.3

Studera tidigare arbeten
Samla in fakta för arbetet
Välja ut ett antal alternativ för utvärderingsfasen
Välja ut en elektronikplattform
Välja ut en testplattform
Välja ut ett testfall från befintlig testsvit
Konstruera elektronik som behövs för det specifika testfallet
Implementera testfallet på testplattformen
Utföra testfall och värdera testsystemets prestanda

Urvalsprocess

I förstudien framfördes flera olika lösningar parallellt, men för att kunna välja ut vilken elektronikoch testplattform att gå vidare med och basera målsystemet på användes två olika utvärderingsmatriser.
3.3.1 Elektronikplattform
Endast Kesselringmatrisen tillämpades i urvalsprocessen av elektronikplattform och inte i kombination med Pughmatrisen, där viktade krav inte är tyngdpunkten. I det här projektet finns inget befintligt
automatiserat testsystem etablerat som kan användas som referens, utan det handlar snarare om
framtagande av ett nytt system. Viktning av krav ansågs vara en viktig del av urvalsprocessen av handledare på Scania och används även i interna kravprocesser [6], vilket ledde till att Kesselringmatrisen
var bäst lämpad för denna urvalsprocess. Den Kesselringmatris som genomfördes tillsammans med
Scania kan studeras i tabell 3.2. I tabell 3.2 är det viktade värdet placerat i kolumnen märkt ”w” och
den tilldelade poängen placerat i kolumnen märkt ”v”. Dessa värden har tilldelats genom en värdering
som genomförts i samråd med uppdragsgivaren och bygger på erfarenhet, samt det faktaunderlag
som tagits fram för de olika alternativen. Den resulterade totalsumman för respektive alternativ har
placerats i kolumnen märkt ”t” och visar resultatet av det viktade värdet multiplicerat med den tilldelade poängen.
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Tabell 3.2: Kesselringmatris med viktning som utförts i samråd med Scania.

Kesselringmatris
Utfärdare: Johan Wernersson

Skapad: 170405

Ändrad: 170426
Alternativ

Kriterier

Ideal

Arduino

STM32F3
Discovery

NI Compact
DAQ

Benämning

w

v

t

v

t

v

t

v

t

Funktionalitet utöver krav

3

5

15

2

6

3

9

4

12

Utvecklingsmiljö

5

5

25

3

9

2

6

4

20

Användarvänlighet

4

5

20

3

9

2

6

4

16

Enhetskostnad

3

5

15

5

15

4

12

2

6

Utvecklingskostnad

3

5

15

3

9

2

6

5

15

Prestanda

2

5

10

3

9

3

9

3

6

Framtidssäkerhet

3

5

15

3

9

1

3

4

12

Skalbarhet

2

5

10

2

6

2

6

4

8

Storlek

3

5

15

4

12

4

12

3

9

45

140

28

84

23

69

33

104

1,00

1,00

0,62

0,60

0,51

0,49

0,73

0,74

Medel

5

15,6

3,11

9,33

2,56

7,67

3,67

11,56

Avvikelse

0

4,37

0,87

2,62

0,96

2,87

0,82

4,52

Antal svaga punkter

0

Total
Relativt ideal

Rangordning
Kommentar

0

1

0

2
3
1
Compact DAQ bäst lämpad för arbetsgruppen, men tidskrävande att implementera.

Utvärderingsmatrisen visar att NI’s Compact DAQ plattform, rent objektivt, kan vara den bäst lämpade plattformen för gruppen att gå vidare med vid en implementation av ett fullskaligt system. Problemet med Compact DAQ var dock att den plattformen inte kunde levereras inom examensarbetets
tidsram. Därmed togs ett beslut i samråd med handledare och andra nyckelpersoner inom projektet
att gå vidare med att använda Arduino som elektronikplattform för principkonstruktionen. Det som
däremot skiljer Arduino mikrokontrollerkortet från en Compact DAQ plattform är att all nödvändig
hårdvara inte ingår direkt i plattformen. För att klara av att hantera de höga spänningsnivåerna, ett
av de krav som togs upp under kravprocessen, krävs det att en sköld konstrueras för Arduino mikrokontrollerkortet.
3.3.2 Testplattform
För att kunna styra och följa upp testprocessen behöver en testplattform väljas ut som kan fungera
med den tilltänkta elektronikplattformen.
I dagsläget använder gruppen i viss mån automatiserad testning med hjälp av mjukvara från ATI Vision, vilken även används till CAN-kommunikation mot styrenheterna. I intervju med handledare [6]
har det dock framkommit att testmöjligheterna inom detta verktyg är väldigt begränsade. Med bakgrund av att verktyget redan används inom gruppen var det lämpligt att använda det som referens i
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urvalsprocessen av testplattform. I Pughmatriser används referenser att jämföra andra lösningsalternativ mot och därmed valdes den utvärderingsmatrisen för det urvalet, se tabell 3.3. Pughmatrisen
sammanställdes genom diskussioner och bedömningar utifrån de kriterier som valdes i samråd med
handledare och personal på gruppen Electronic Hardware.
Tabell 3.3: Pughmatris som användes för att komma fram till en testplattform.

Pughmatris
Utfärdare:
Johan Wernersson

Skapad: 170419

Ändrad: 170420

Referens
Kriterier

Alternativ
LabVIEW

Egen utveckling
(C#)

Användarvänlighet

+

0

Utvecklingsmiljö

+

+

0

-

+

+

Framtidssäkerhet

+

0

Skalbarhet

+

+

Antal +

5

3

Antal 0

1

2

Antal -

0

1

Nettovärde

5

2

Rangordning

1

2

Ja

Nej

Stöd för andra system

Vidareutveckling

Referens

Utvecklingskostnad

ATI Vision

Nej

Matrisen visar tydligt hur LabVIEW är överlägset som testplattform. Den stora fördelen med LabVIEW är att det finns ett välutvecklat stöd för Arduino via LINX och eftersom LabVIEW även har stöd
för ett flertal andra plattformar gör det den bäst lämpad som testplattform i det här projektet. Under
utredningen av testplattform framkom det även att Scania kommer ingå ett avtal med NI angående
LabVIEW som ger ett fritt antal licenser att förfoga över. Detta skulle alltså innebära att inga extra
kostnader skulle tillkomma om gruppen skulle börja använda LabVIEW som testplattform. Det har
även i studiebesök och möten med andra medarbetare på Scania visat sig finnas mycket kunskap och
stöd kring LabVIEW, vilket ger ytterligare fördelar utöver de kriterier som fanns med i utvärderingen.
Sammanställningen utfördes med ovanstående faktum som underlag, men även utifrån bedömningar
av specificerad funktionalitet och praktisk användning av de utvalda mjukvarusystemen.
För CAN-kommunikation mellan PC och DUT används i dagsläget CANoe eller Vision mjukvara som
kommunicerar via VCI (Vehicle Communication Interface). Det fungerar i dagsläget bra och om den
testplattform som valts ut klarar att interagera med CANoe och Vision kan kommunikationen styras
från en och samma mjukvara. Detta medför att ett CAN-gränssnitt inte är nödvändigt att inkludera i
elektronikplattformen eftersom det sköts parallellt istället. Beroende på testfall skulle testplattformen
kunna skicka CAN-meddelanden via CANoe eller Vision API och samtidigt läsa av mätvärden och
skapa stimuli på elektronikplattformen.
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3.4

Hårdvarumodeller

Hårdvarumodeller togs fram för att beskriva den hårdvara som valts ut som en följd av den kravprocess och utvärdering som gjordes. De modeller som togs fram bestod i ett blockschema över hårdvaran i testsystemet baserat på utförd kravställning, men även en kommunikationsmodell för att visa
modulernas kommunikationsvägar. Slutligen togs en ritning över ett utvalt testfall fram för att leda
in arbetet på hur framställningen av prototypen skulle gå till.
3.4.1 Blockschema
Ett blockschema på hårdvarunivå har tagits fram som, mer detaljerat, åskådliggör hur testsystemet
kan komma att se ut, baserat på de krav och behov som framkom under kravprocessen. Blockschemat
har utformats i samråd med handledare och andra involverade i projektet, med understöd av kravställning. Det resulterande blockschemat kan beskådas i figur 3.3.

HSD1
HSD2

Temp sensor

RPM sensor

Testrigg

Test PC

...

Externa
sensorer

PSU

HSD16
LSD1
LSD2

Elektronikplattform

...

Laster

LabVIEW

HSD / LSD
HW API

LSD16

Generatorer

UT1
UT2

GPIO

...

Indikatorer

USB

Vision API

USB

Filter / Delare

UT32

ADC
Firmware

IN1
IN2

DAC

...

MUX / Buffers

IN32

PSU

GUI (Display/
Knappar)

Canoe API

CAN

USB

PSU ctrl

DUT

DUT SW / Vision test SW

CAN

VCI / CANalyzer

Figur 3.3: Blockschema som utformats med understöd av krav och processmodell.

I blockschemat finns elektronikplattformen, testriggen, DUT och dator med testplattform representerad. Blockschemat är inte tänkt att detaljerat informera om vilken funktionalitet som finns tillgänglig i vald elektronikplattform, utan snarare vilken funktionalitet som behövs i testsystemet utifrån de
detaljkrav som antogs, vilket redovisas i kap. 3.1.2. Anledningen till att elektronikplattformen, i blockschemat, illustrerats på en konceptuell nivå är att urvalsprocessen visade att CompactDAQ var den
plattform som lämpade sig bäst, men inte kunde realiseras inom tidsramen för examensarbetet. Av
detta skäl kan elektronikplattformen, enligt blockschemat, bestå i hårdvara från antingen NI eller
Arduino, men principkonstruktionen kommer som en följd av examensarbetets snäva tidsram baseras på en elektronikplattform från Arduino.
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Elektronikplattform har valts utifrån krav så långt det varit möjligt, men inbyggd funktionalitet för
att leverera spänningsnivåer på upp till 32 V finns inte i hårdvara från vare sig NI eller Arduino. Därför behövdes i båda fallen buffers för att förstärka levererad spänning från elektronikplattformen till
nivåer som krävs för att elektriskt testa styrenheter. Samma skäl medför att delare krävs för att omvandla den höga spänningen från styrenheten till hanterbara nivåer för elektronikplattformen. Utgångar av HSD (High Side Driver) och LSD (Low Side Driver) typ tillgodoser kravet för low-side- och
high-side switchar.
I urvalsprocessen valdes LabVIEW som testplattform och till det behövs ett API för respektive mjukvarusystem som testsystemet ämnar kunna kommunicera med, vilket innefattade Vision och CANoe.
Därtill krävdes ett API för att kommunicera med elektronikplattformen, där LINX kunde erbjuda
detta för Arduino och eftersom Compact DAQ är en produkt från NI, precis som LabVIEW, är dessa
redan integrerade med varandra.
3.4.2 Kommunikationsmodell
En modell skapades, se figur 3.4, för att demonstrera hur de olika blocken i testsystemet kommunicerar med varandra. Den visar särskilt hur Test PC’n opererar mot Testriggen parallellt genom två
olika vägar. TAS (Test Automation System) är det testsystem som det här examensarbetet ämnar resultera i och DUT (Device Under Test) symboliserar den styrenhet som testet utförs mot. Testriggen
innehåller de laster som ansluts till styrenheten och Test PC’n huserar testplattformen.

Kontroll och
återkoppling av testrigg

TAS

Kontrollera laster,
stimuli och
spänningsnivåer.
Mätning av signaler.

Test PC

Automatisk
funktionell testning

Testrigg

Kontroll och
återkoppling via CAN

DUT

Laster och stimuli via
diskreta signaler

Figur 3.4: Figuren visualiserar hur de olika enheterna i testsystemet kommunicerar med varandra.

3.4.3 Testfall
De flesta testfall som utförs på arbetsgruppen är helt kravbaserade. För att kunna demonstrera testsystemets funktion i ett helhetstest har ett testfall från dessa krav valts ut. Utifrån tidigare teoribildning kring testning har ett funktionstest valts ut, eftersom det är den kategori av test som är vanligast
på gruppen, vilket nämndes i kap. 2.9.3. Testet som valdes ut är att testa omslagsnivåer för en port på
en styrenhet, vilket innebär att mäta hysteresen då en digital ingång slår om från noll till ett och omvänt, mer ingående illustrerat i bilaga 2. För Scanias styrenheter används ett specifikt krav för omslagnivåer som kräver att en digital ingång ska ha slagit om från noll till ett innan 7 V matningsspänning uppnåtts vid ett svep och ha slagit om från ett till noll innan matningsspänningen passerat 4 V.
Däremellan bör en hysteres enligt bilaga 2 infinna sig som överstiger ett intervall på minst 1 V för att
godkännas. Dessa krav behöver alltså uppfyllas för att testfallet ska godkännas och låg som grund till
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hur principkonstruktionen konstruerades och testet implementerats i testplattformen. En ritning
gjordes för att visualisera hur testfallet designades för att inkludera alla inblandade delar i testsystemet och kan beskådas i figur 3.5.

PC
- LabVIEW
- CANoe/Vision

USB

USB

VCI

CAN

Arduino

OP-AMP
x8

/8
0-5V

A/D

D/A

1 kanal

2 kanaler

0-40V
Digital
Ingång

Testrigg
(ECU)

16/32V
0-5V

PSU
Figur 3.5: Ritning över testfall för att testa omslagsnivåer på en digital ingång.

Ritningen visar, mot bakgrund av blockschemat i figur 3.3, de olika delarna i testsystemet och i synnerhet den del som behövde konstrueras som principkonstruktion för att demonstrera det utvalda
testfallet. Den funktionalitet som behövde konstrueras illustreras i ritningen inom blocket benämnt
Arduino, inbegripet en operationsförstärkare (OP-AMP) för att mata ut spänningsnivåer enligt detaljkraven i kap. 3.1.2. Det krävdes även hårdvara för att mata ut analog spänning från mikrokontrollern till operationsförstärkaren, vilket innefattade en krets för D/A-omvandling med dubbla kanaler
för att, utöver en digital ingång, kunna styra det nätaggregat som driver styrenheten. Lika viktigt var
hårdvara för att mäta tillbaka den spänningsnivå som matas ut från operationsförstärkaren och då
behövs delning med åtta för att mikrokontrollern ska kunna hantera den. Följaktligen erfordras hårdvara för A/D-omvandling till mikrokontrollern, vilket ger en återkoppling av utmatad spänningsnivå
till testprogramvaran. Återkoppling från styrenheten ges via VCI, alternativt CANalyzer i form av
CAN-meddelanden som läses av från testprogramvaran via tillhörande API från CANoe eller Vision.
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4 Resultat
Följande kapitel beskriver principkonstruktionen i detalj och dess testprestanda i det testfall som valdes ut och jämförs sedan med ett manuellt förfarande. Principkonstruktionen beskrivs hårdvarumässigt, men även hur mjukvaran designades för att principkonstruktionen skulle kunna kommunicera med alla olika moduler i testsystemet.

4.1

Konstruerad sköld för Arduino

För principkonstruktionen beslutades det i urvalsprocessen att basera denna på hårdvara från
Arduino. Den funktionalitet som erbjuds av ett Arduino Mega 2560 mikrokontrollerkort uppfyller
dock inte de krav som ställdes på testsystemet. Därför beslutades i samråd av handledare att konstruera en sköld för Arduino mikrokontrollerkortet med elektroniska komponenter som behövdes för att
kunna utföra det utvalda testfallet i kap. 3.4.3. I den resulterande konstruktionen användes istället
ett Arduino Uno, eftersom det i kombination med en sköld, skulle erbjuda tillräcklig funktionalitet
och prestanda för att användas i principkonstruktionen.
4.1.1 Elektroniska komponenter
En förstärkare krävs eftersom ingångar på styrenheter kan matas med uppemot 32 V och Arduino
endast kan leverera upp till 5 V på sina utgångar. En spänningsförstärkare designades utifrån en differentialförstärkarkoppling, vilket ser ut enligt figur 4.1. Förstärkt spänning ”Vout” fås genom ekvation 1.

Figur 4.1: Differentialförstärkarkoppling som användes för att förstärka spänning från Arduino.

𝑉𝑜𝑢𝑡 =

𝑅3
𝑅1

(𝑉2 − 𝑉1)

(1)

I den designade kopplingen krävdes en operationsförstärkare som kunde leverera 40 V i utgående
spänning, för att klara detaljkraven i kap. 3.1.2. För detta valdes en förstärkare av modell OPA544
[25] från Burr Brown som hade ett absolut maximalt intervall på 70 V mellan positiv matningsspänning och negativ matningsspänning, som således kunde uppfylla kravet med marginal. I differentialförstärkarkopplingen användes resistorer på 2 kΩ för R1 och R2 och 16 kΩ för R3 och R4 för att begränsa förstärkningen genom negativ återkoppling. Enligt rekommendationer från datablad till
OPA544 [25] tillsattes parallellt kopplade kondensatorer av keramisk och tantal typ mellan matningsspänning på både positiv och negativ sida och jordpunkt. En annan rekommendation från databladet
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ledde till att den slutgiltiga förstärkarkopplingen tillfördes extra Schottkydioder mellan operationsförstärkarens utgång och matningsspänning, för att skydda kretskopplingen från för höga utgående
spänningsnivåer som kan skada ansluten hårdvara. Detta problem uppstår när förstärkaren ansluts
till hårdvara som genererar reaktiva och elektromagnetiska fält och därmed potentiellt kan skicka
strömmar tillbaka in till själva förstärkarkomponenten. Ett RC-filter har lagts till på utgående spänningsnod för att motverka instabilitet, vilket enligt databladet skulle kunna inträffa vid komplexa belastningsimpedanser, vanliga vid tillämpningar av förstärkarkopplingar. Till sist applicerades en kondensator parallellt med resistor R3 för att även filtrera bort variationer av spänning i motkopplingen
av förstärkaren, för närmare detaljer se kretsschema i bilaga 3.
Det problem som förstärkarkopplingen avser åtgärda ger upphov till ett annat problem som infinner
sig när spänningen från förstärkarkopplingen ska återkopplas till mikrokontrollern via A/D-omvandlaren. Problemet löses genom spänningsdelning med en kretskoppling som ser ut enligt figur 4.2, där
”Vout” räknas ut enligt ekvation 2. Genom att dimensionera R1 till 14 kΩ och R2 till 2 kΩ i kretskopplingen erhålls en spänningsdelning på åtta.

Figur 4.2: Kretskoppling för spänningsdelning användes för mätning av operationsförstärkarens utspänning.
𝑉𝑖𝑛∗𝑅2

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑅1+𝑅2)

(2)

För D/A- och A/D-omvandling valdes IC-kretsar som kommunicerar via SPI-gränssnittet, vilket
Arduino har inbyggt stöd för. Därtill behövde dessa kretsar använda 12 bitars upplösning, eftersom
ISO16750-2:2012 [26], en standard Scania följer, ställer krav på att spänningen vid ett svep av matningsspänning maximalt får ske i steg om 25 mV. Med en upplösning på 12 bitar erhålls steg om 10
mV, räknat för förstärkarkopplingens maximala spänningsintervall på 0–40 V enligt ekvation 3, vilket innebär att intervallen vid ett svep uppfyller kravet med marginal.
40𝑉
(212 −1)

≈ 10 𝑚𝑉

(3)

För D/A-omvandling valdes MCP4922 [27], detta helt på grund av tidigare erfarenhet avseende hur
kretsen skulle programmeras och att den använts i tidigare projekt på Scania, vilket garanterade dess
funktionalitet ihop med Arduino. Därtill var kretsen MCP4922 utrustad med dubbla kanaler, vilket
krävdes för att både skicka ut en spänning till en digital ingång på testriggen och för att styra ett
nätaggregat, med hänvisning till det utvalda testfallet i kap. 3.4.3. En krets för A/D-omvandling valdes helt utifrån valet av DAC, där resonemanget var att en krets från samma leverantör skulle öka
sannolikheten för kompatibiliteten mellan de olika kretsarna, eftersom de skulle vara anslutna på
samma SPI-buss. Som en följd av detta utvaldes MCP3201 [28], likt MCP4922 har en upplösning på
12 bitar och opererar under samma intervall av drivspänning.
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4.1.2 Kretskortsdesign
För att skapa en konstruktion som kan uppnå en tillräckligt professionell nivå för att kunna användas
i arbetsgruppens dagliga testarbete, togs beslutet att ta fram ett laminerat kretskort. De utvalda komponenterna som nämndes i föregående kapitel ritades in i ett CAD-program för kretskortsdesign,
varpå designen granskades och skickades iväg för tillverkning. Den CAD-ritning som togs fram använde sig av en hålmonterad design med två kopparlager och kan studeras i bilaga 4, figur 4, samt det
färdigtillverkade kretskortet innan montering av komponenter i figur 5.
I kretskortsdesignen användes avkopplingskondensatorer för båda IC-kretsarna och placerades nära
kretsarnas spänningsmatande pinne för att kunna fånga upp snabba förändringar av spänningsvariationer som, exempelvis för en förstärkarkrets, uppkommer mellan drivspänning och utgående spänning. Ett rejält tilltaget jordplan med låg impedans har använts på kretskortet för att avledning av
höga variationer i spänning ska filtreras bort på ett så effektivt sätt som möjligt [29]. Enligt rekommendationer i databladet för operationsförstärkaren OPA544 [25] monterades en kylfläns på förstärkarkomponenten för att värme skulle ledas bort från den, vilket behövdes för att inte specificerad
arbetstemperatur skulle överstigas under drift. En komplett sammansättning av kretskortet med utvalda komponenter kan studeras i figur 4.3.

Figur 4.3: Det slutgiltiga kretskortet monterat på ett Arduino Uno
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4.2

Testimplementering

Det utvalda testfallet implementerades i testplattformen LabVIEW och använde CANoe för att hantera CAN-kommunikation från styrenheten. Dessa programvaror körs på en PC och kommunicerar
med testriggen och Arduino, mer detaljerat illustrerat i figur 3.5. Rent mjukvarumässigt är det LabVIEW som utgör den centrala delen av testsystemet och utbyter information med CANoe via dess API
och Arduino via LINX, vilket beskrivs mer ingående i figur 4.4 där hårdvarukopplingen mot DUT
(ECU med tillhörande testrigg) abstraheras bort från implementationen i LabVIEW, samtidigt kan i
figuren noteras hur CANoe och Arduino i sin tur kommunicerar med DUT. Detta kapitel beskriver
operationer som gjordes både i LabVIEWs och CANoes programmeringsmiljö för att realisera testfallet.
Återkoppling från DUT

CANoe
CANoe API

LabVIEW

DUT
Arduino
LINX firmware
Skapa stimuli till DUT

Figur 4.4: Mjukvarumodell som visar hur LabVIEW kommunicerar med CANoe och Arduino parallellt i testprocessen mot DUT (ECU med tillhörande testrigg).

4.2.1 LabVIEW-kod
LabVIEW-koden togs fram med hjälp av färdigutvecklade så kallade ”.vi” filer via insticksprogram
från LINX och CANoe-programvaran, men egenutvecklad kod behövdes framförallt för att kommunicera med IC-kretsarna på kretskortet. Den slutgiltiga LabVIEW-koden kan studeras i bilaga 5.
I flödesschemat i figur 4.5 illustreras flödena i testsystemets LabVIEW-kod, som urskiljer sig genom
att vissa av blocken ligger parallellt med varandra, vilket beror på att LabVIEW i grunden inte exekverar kod sekventiellt. Det är visserligen möjligt att få koden att exekveras sekventiellt i olika steg
och kännetecknas genom en gul/svart randig linje som går från start till avslut av koden. Samtidigt
kan noteras att i den kod som skapades för testsystemet, se bilaga 5, ligger inte all kod på denna linje,
vilket leder till att den koden kan exekveras i lite olika ordning beroende på vad datorn bestämmer,
ett faktum som i flödesschemat illustrerats genom att placera denna kod parallellt med varandra. De
tre olika sekvenserna som definierades garanterar dock att koden inom dem exekveras innan programmet går vidare till nästa sekvens.
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Start

Initiera anslutning
till Arduino
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till CANoe

Initiera SPI
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systemvariabel i
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Figur 4.5: Flödesschema som visar LabVIEW-koden, där blå ruta symboliserar den första sekvensen, röd ruta
den sista sekvensen och resterande block visar loopen som utgör själva testproceduren. Figuren visar dock inte
stopp- och felhanteringen och detaljerat flöde för kontroll av omslagsvärden. Se bilaga 5 för fullständig kod.
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Koden utformades i olika etapper med delmål, där kommunikationen med Arduino mikrokontrollerkortet var ett första steg, främst för att bekanta sig med programmeringsspråket. Då LINX-programvaran visade sig fungera väldigt bra utvecklades sedan kommunikation mot IC-kretsarna, vilka krävde
en del logik för att skicka och hämta information från dem. I bilaga 6 visas utdrag från båda IC-kretsarnas datablad, som beskriver hur, i fallet med DAC-kretsen databitar ska skickas till kretsen och för
ADC-kretsen, hur databitar ska läsas av för att få ut relevant information avseende kretsens syfte. Då
IC-kretsarna skulle vara anslutna på samma SPI-buss på Arduino används inställningar för SPI-bussen med minsta gemensamma nämnare, vilka var att den mest signifikanta biten (MSB) skulle
skickas/tas emot först och busshastigheten för SPI fastställdes till 1,6 MHz eftersom det var vad
MCP3201 maximalt klarade av [28], till skillnad från MCP4922 som klarade 20 MHz [27]. Till sist
användes inställningen ”SPI_mode_0”, vilket medför att klockfrekvensen till kretsen hålls låg i viloläge, databitar skiftas ut från kretsen på fallande klockflank och databitar läses av från mikrokontrollern på stigande klockflank.
Den första sekvensen av koden, i figur 4.5 inom den röda rutan, har till uppgift att upprätta en anslutning till Arduino och dess SPI-gränssnitt, samt skicka ut vald preferens av matningsspänning till
spänningsaggreaget som driver styrenheten, i form av styrsignal på DAC-kretsens ena kanal. I denna
sekvens ingår även kod för att starta avläsningen av CAN-trafik i CANoe och ange vilken systemvariabel som ska avläsas från CANoe genom det API som finns tillgängligt i CANoe-programvaran. Mer
om hur förutsättningarna för att detta skulle kunna utföras beskrivs i nästkommande kap. 4.2.2.
Vidare inleds nästa sekvens med att läsa av aktuellt tillstånd för den testade digitala ingången i styrenheten genom att avläsa den systemvariabel som definierades i föregående sekvens. Detta steg utförs efter att en spänningsnivå matats ut på DAC-kretsens andra kanal, varpå uppmätt spänningsnivå
från ADC-kretsen hämtas ut. Vid omslag på digital ingång läses den uppmätta spänningsnivån ut för
att få information om vid vilken nivå som omslag skett. Dessa steg utförs i en loop där utmatad spänningsnivå sveps från 0 V upp till 10 V för att sedan vända tillbaka ner till 0 V igen enligt figur i bilaga
2. Anledningen till att svep av matningsspänning endast uppnår 10 V i testet är för att omslag bör ha
skett redan innan 7 V och därför ansågs det inte relevant att testa spänningsnivåer som övergår det
med allt för stor marginal, eftersom det endast skulle leda till att testet tar längre tid att utföra än
nödvändigt. I den sista sekvensen, i figur 4.5 inom den blå rutan, avslutas kommunikationen med
Arduino och CANoe och sist utförs en kontroll av testets krav för att avgöra om ett godkänt resultat
kunnat uppnås. Kraven för att få ett godkänt resultat inom testfallet beskrivs utförligt i kap. 3.4.3.
Det värde, inom loopen i LabVIEW-koden, som variabel ”i” har för att indikera aktuell iteration av
loopen används som numeriskt värde till utmatningsspänning till OP-AMP via DAC-kretsen och därför är antalet iterationer kopplat till önskad utspänning i testet. DAC-kretsens upplösning på 12 bitar
resulterar i det decimala värdet 4096 (2^12) som motsvarar maximalt utmatad spänningsnivå från
DAC-kretsen, vilket resulterar i en utspänning på 40 V från OP-AMP efter förstärkning. Sedan mot
bakgrund av detta krävs ett värde på 1024 för att generera 10 V ut från OP-AMP, därtill krävs ytterligare 1024 iterationer för att stegvis minska utspänningen ner till 0 V igen. Således erhölls ett värde
på 2048 för antalet iterationer av loopen, som en följd av detta resulterar i ett svep från 0 V till 10 V
och sedan tillbaka ner till 0 V.
Den totala exekveringstiden av testet är till största del beroende av fördröjningen som används inom
loopen i LabVIEW-koden, vilken valdes till 50 ms för att erhålla en god marginal gentemot de samplingar av data som utförs mot ADC- och DAC-kretsarna anslutna till Arduino, samt mot CANoe, men
samtidigt också för att uppfylla kravet att testsystemets samplingsfrekvens ska vara minst 5 Hz, som
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definierades under kravprocessen, se kap. 3.1.2. Borträknat exekveringstid för samplingar som utförs
inom loopen i LabVIEW ger fördröjningen en periodtid på 50 ms för testproceduren, vilket resulterar
i att testdata från Arduino och CANoe hämtas med en samplingsfrekvens på 20 Hz enligt uträkning i
ekvation 4.
1
𝑇

=𝑓⇒

1
0,05 𝑠𝑒𝑘 (𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡𝑖𝑑)

= 20 𝐻𝑧

(4)

4.2.2 CANoe konfiguration
Vid testning av styrenheter på Scania via CANoe-programvara används databaser innehållande CANmeddelanden som programvaran använder för att identifiera den CAN-trafik som kommer från styrenheten. Däremot går det inte att, utifrån dessa meddelanden, se tillstånd på specifika hårdvarugränssnitt, såsom enstaka digitala ingångar, eftersom styrenheten ihop med CANoe kör icke modifierad applikationsmjukvara utan testfunktioner. För att kunna se tillstånd på specifika portar på styrenheten kan istället diagnostik användas som på Scania normalt utvecklas för styrenheter innan produktion. I det insticksprogram från CANoe, utvecklat för LabVIEW, tillhandahålls dock inte stöd för
att, via CANoe-API, använda funktionerna för diagnostik från LabVIEW-miljön. Detta ledde till att
en testmodul togs fram i CANoe med ett testscript skrivet i CANoes egna programmeringsspråk CAPL.
Testscriptet hade som syfte att konstant inom intervall av 20 ms skicka begäran om tillstånd för testad
digital ingång och sedan efter att ha tagit emot svaret skriva ut resultatet till en systemvariabel definierad i CANoe-miljön. Fördröjningen på 20 ms fastställdes som en följd av att tester utförda med ett
lägre intervall kring 10 ms påvisat problem med att få ett svar från styrenheten inom periodtiden,
vilket orsakade att tillståndet på testad ingång togs emot asymmetriskt och alltså icke förutsägbart,
något som inte var önskvärt. Insticksprogrammet till LabVIEW hade sedan stöd för att avläsa data
från systemvariabler. Testscriptet kan studeras närmare i bilaga 7.

4.3

Testresultat

I det här delkapitlet redovisas en sammanställning av de testresultat som genererades under den slutliga prövningen av det automatiserade testsystemet, samt resultat för ett manuellt utförande av testfallet beskrivet i kap. 3.4.3 som underlag för vidare jämförelser och analys av det automatiserade testsystemets prestanda.
4.3.1 Manuellt utförande
I ett manuellt förfarande av testfallet utförs det vanligtvis genom att ansluta ett spänningsaggregat
med justerbar utmatningsspänning, direkt mot digital ingång på styrenheten och koppla en multimeter parallellt för att kunna mäta utmatad spänning från spänningsaggregatet. Testproceduren utförs
sedan genom att justera utmatningsspänningen för hand tills återkoppling av omslag på den testade
digitala ingången fås genom CAN-programvaran, som även i det manuella förfarandet är CANoe. För
att erhålla återkopplingen från CAN-programvaran krävs nu att systemvariabeln för digital ingång
bevakas okulärt under justering på spänningsaggregatet, vilket inför en osäkerhetsfaktor kring hur
observant den som utför testet är. Testfallet utförs i övrigt precis på samma sätt som det implementerades i testsystemet, kort sagt genom att genomföra en ökning av matningsspänning från 0–10 V
och sedan tillbaka till 0 V igen och däremellan notera vid vilka spänningsnivåer som ingången slår
om från noll till ett och tvärtom, helt enligt illustration i bilaga 2.
Tre manuellt utförda testomgångar exekverade i en följd resulterade i ett antal testresultat som kan
ses i tabell 4.1 och utifrån det kunde en tidsåtgång för testfallet i ett manuellt utförande mätas upp till
ett genomsnitt på 4 min och 48 sekunder. Den första iterationen utfördes utan tidigare vana kring
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utförandet av testfallet, vilket tillförde ytterligare en aspekt i jämförelsen angående tiden det tar att
utföra testet för första gången.
Tabell 4.1: Testresultat från testning av omslagsnivåer på en styrenhets digitala ingång i ett manuellt utförande.
Iteration

Exekveringstid

Omslag 0–1

Omslag 1–0

Hysteres

1

8 min 25 sek

6,624 V

4,749 V

1,875 V

2

3 min 45 sek

6,647 V

4,757 V

1,890 V

3

2 min 15 sek

6,627 V

4,743 V

1,884 V

4.3.2 Automatiskt utförande
En prövning av det automatiserade testsystemet, i form av principkonstruktion, gjordes för att värdera dess nytta i jämförelse med att utföra testfallet manuellt. Funktionalitet för att repetitivt exekvera testfallet och lagra resultaten i en databas implementerades inte på grund av tidsbrist, men för
att jämföra mot de manuella testresultaten kördes testfallet tre omgångar och testresultaten noterades efter varje iteration, på samma sätt som vid det manuella utförandet. Den stora skillnaden för det
automatiserade förfarandet är dock att det enda som behöver utföras manuellt är att trycka på en
knapp för att starta testningen och sedan vänta tills det är avslutat för att sammanställa resultaten.
Testfallet utförs enligt implementation i LabVIEW, beskrivet på detaljnivå i kap. 4.2.1 Precis som beskrivet i slutet av kap. 4.2.1 är exekveringstiden helt kopplad till den fördröjning på 50 ms som används inom loopen av koden och som en följd av detta kan exekveringstiden minskas vid användande
av en kortare fördröjning. Testresultaten för de tre testomgångar som genomfördes för att jämföra
mot det manuella i föregående kapitel kan ses i tabell 4.2.
Tabell 4.2: Testresultat från testning med principkonstruktion vid test av omslagsnivåer på en digital ingång.
Iteration

Exekveringstid

Omslag 0–1

Omslag 1–0

Hysteres

1

1 min 43 sek

6,7302 V

4,8059 V

1,9243 V

2

1 min 43 sek

6,7204 V

4,7961 V

1,9243 V

3

1 min 43 sek

6,7204 V

4,7766 V

1,9438 V
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5 Analys och diskussion
Analysen av det resultat som uppnåddes med examensarbetet utfördes med utgångspunkt i de mål
som fastställdes under den inledande delen av arbetet. Sammantaget var målet att framställa en prototyp utifrån uppsatta modeller och vedertagna lösningsmetoder. Fokus i examensarbetet låg, i synnerhet under krav- och urvalsprocessen, på att välja plattformar och modeller som skulle kunna motiveras och förankras väl utifrån behov och förutsättningar. Metoder för att uppnå detta var framförallt de utvärderingsmatriser som verkligen inkluderade uppdragsgivaren (nyckelpersoner på arbetsgruppen) i framtagandet av testsystemet. Matriserna gav även stimulation och inspiration till att fundera över vad som var viktigt för deras behov, samt att kunna prioritera de kriterier som valdes ut. I
litteraturstudier över tidigare arbeten [1] framkom det att utvärderingsmatriser var användbara för
att välja ut ett koncept att fortsätta arbetet med och det visade sig även finnas ett antal olika variationer av utvärderingsmatriser att välja bland [17]. De varianter av matriser som valdes bort var bland
annat för- och nackdelsmatrisen, eftersom den ansågs vara för simpelt uppbyggd och inte passade in
till de kriterier som fastställdes under kravprocessen, därutöver valdes elimineringsmatrisen bort för
att den bedömdes passa bättre när ett större antal olika koncept ska utvärderas och på så sätt har en
längre urvalsprocess. Ytterligare en anledning till att dessa alternativa utvärderingsmatriser valdes
bort var på grund av att de inte användes i det tidigare arbete [1], där inspiration hämtades till vald
lösningsmetod. En annan liknande lösningsmetod som avvägdes var QFD (Quality Function
Deployment) matriser, men var dock betydligt mer komplicerade i sin uppbyggnad än exempelvis
Kesselringmatriser.
Angående den använda vetenskapliga arbetsgången för faktainsamling kring utvärderingar och modeller, samt modellering och tillämpade tester kan konstateras att det har varit ett särskilt effektivt
sätt att bryta ner en omfattande uppgift med ett flertal frågeställningar till flera mindre delmoment.
En slutsats som även styrks av den arbetsgången som användes i arbetet med understöd av Value
Management standarden. Det går emellertid även att kritisera det vetenskapliga arbetssättet då det
uppmuntrar till eftersökningar av information och ny kunskap i ett tidigt skede av arbetet, trots att
nya frågeställningar och problem uppstår kontinuerligt under arbetets gång som kräver att ny information hämtas in. Lärdom av detta kan tas till framtida arbeten genom att lägga fokus på kunskapsutveckling under alla moment i arbetet.

5.1

Analys av urvalsprocessen

I urvalsprocessen av elektronikplattform visade det sig att ett CompactDAQ system från National Instruments skulle vara bäst lämpad för gruppens behov, men en sådan lösning bedömdes inte kunna
införas ens som principkonstruktion inom tidsramen för examensarbetet. Därför beslutades det att
konstruera ett enklare system baserat på Arduino för att kunna demonstrera LabVIEW som testplattform. LabVIEW hade fördelen att ge stöd för båda plattformarna, i Arduino fallet via en community.
Resultatet av denna principkonstruktion visade att det stöd som fanns i det demonstrerade testfallets
resultat var fullgott för gruppens behov. Om gruppen själva kan konstruera sin testelektronikhårdvara och använda mikrokontrollerkortet från Arduino för att hantera testprocessen, kunde de krav
som ställdes på testsystemet uppfyllas. De tveksamheter som låg var snarare relaterade till hur kunskap kring det konstruerade testsystemets hårdvara skulle föras vidare inom gruppen när personal
eventuellt slutar eller byts ut. Sedan fanns även tveksamheter kring hur väl egenkonstruerad elektronik kunde prestera på ett tillförlitligt sätt och när problem uppstår finns ingen extern support på den
hårdvaran tillgänglig som skulle ha funnits om hårdvara köpts in från exempelvis NI. Däremot var
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handledare och andra nyckelpersoner på gruppen öppna för att resultatet av principkonstruktionen
kunde förändra de tveksamheter som fanns mot Arduino-plattformen.

5.2

Testmiljö

Återkoppling från styrenheten sker i prototypen via CANoe, vilket innebär att styrenheten då kör applikationsmjukvara utan testfunktioner. För att kunna testa hårdvaran på ett obegränsat sätt krävs
modifierad applikationsmjukvara på styrenheten i kombination med programvaran ATI Vision [6].
Däremot fanns inte ett färdigutvecklat insticksprogram för LabVIEW i Vision, något som inte hade
kunnat egenutvecklats inom den tidsram som fanns tillgänglig för examensarbetet. Detta var den huvudsakliga anledningen till att CANoe valdes för prototypen och eftersom funktionalitet för diagnostik fanns tillgänglig för testad styrenhet, kunde det användas för att läsa en digital ingång i en
icke modifierad applikationsmjukvara. Det fanns dock ett frågetecken kring huruvida funktionalitet
för diagnostik fanns tillgängligt i ett tidigt utvecklingsstadium av en styrenhet, något som i det fallet
istället skulle kräva testfunktionalitet i applikationsmjukvaran. En utredning kring det skulle förmodligen behöva genomföras i en vidareutveckling av testsystemet för att avgöra om insticksprogram för
Vision ska utvecklas eller om det går att enbart förlita sig på mjukvara från CANoe, vilket skulle spara
utvecklingstid och därmed kostnader för Scania.

5.3

Principkonstruktion

Utfallet av principkonstruktionen som arbetet resulterade i bevisar att testprocessen inom arbetsgruppen kunde automatiseras med hänsyn till befintlig testmiljö och utförd kravställning. De konkreta mål som definierade inför arbetet uppnåddes i stort sett helt fullständigt med ett undantag,
nämligen ett av delmålen som utöver att presentera även avsåg kunna lagra testresultat i en testdatabas, något som visade sig vara betydligt mer tidskrävande än förväntat. En utredning hade förmodligen behövt genomföras för att välja ut en databas som kan fungera väl ihop med testplattformen LabVIEW, men en sådan utredning hade inte kunnat genomföras inom den tidsram som fanns tillgänglig
för examensarbetet.
Ett problem som noterades med principkonstruktionen var att uppmätt spänningsnivå av ADC-kretsen vid operationsförstärkaren utspänning, inte helt motsvarande den spänningsnivå som kunde mätas upp vid samma nod med en multimeter, en avvikelse på ungefär 0.1 V vid 10 V utspänning från
förstärkarkopplingen. Detta trots att gemensam referenspunkt användes för mikrokontrollerkort och
förstärkarkrets genom sammankopplad jordpunkt, men en viss felmarginal kan eventuellt ligga inom
spänningsdelningskretsens teoretiska uträkning kontra praktisk funktion, samt även eventuella felmarginaler i multimeterns mätprestanda. I tester av förstärkarkopplingen visade det sig även att förstärkningen inte var helt linjär genom hela spänningsintervallet 0–40 V, vilket kunde vara en förklaring till den avvikelse som uppstår. Därtill räknas uppmätt spänningsnivå i testprogrammet upp till
förstärkt nivå med konstant multiplikator oavsett utmatad spänningsnivå från DAC-kretsen. Den
konstanta multiplikatorn förutsätter att IC-kretsarnas matningsspänning är exakt 5 V, vilket är vad
Arduino borde ge ut på sin 5 V utgång. I framtagandet av testresultat visade det sig dock att drivspänningsnivån till IC-kretsarna, tillika referensnivå, snarare ligger kring 4,9 V, något som skulle kunna
förklara mätfelet. Frågan är då hur stort problem detta är för testsystemets precision i utförandet av
det testfall som principkonstruktionen designades för. I urvalsprocessen för elektronikplattformen
diskuterades mätnoggrannheten inom kriteriet för prestanda och kontentan var att kriteriet skulle
ges en låg viktning, se kap. 3.3.1, därmed kan problemet anses vara av mindre betydande karaktär. I
övrigt erbjöd testsystemet samplingsprestanda som med råge översteg de krav som ställdes på systemet, vilket var att sampling skulle ske med minst 5 Hz.
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5.4

Testresultat

Funderingar kring de testresultat som uppnåddes var bland annat att exekveringstiden för det automatiserade testsystemet är helt beroende av den fördröjning som används inom loopen i LabVIEWkoden. Vid en fördröjning på 30 ms inom loopen blev exekveringstiden istället 1 min och eftersom
systemvariabeln från CANoe ges ett nytt värde var 20 ms kan inte en lägre fördröjning än så användas
för att få rätt värden. En fördröjning på 50 ms behölls så att en säkerhetsmarginal införs till de olika
operationer som utförs i testsystemet.
I det manuella utförandet av testfallet kan konstateras att första testomgången blev klart längre på
grund av att testaren då inte är medveten om vid vilka nivåer som ingången kommer att slå om, utan
endast inom vilket område det borde infalla enligt specifikation. Därmed behövs extra noggrannhet
vid justering av spänningsnivå på spänningsaggregatet i början, men om testfallet ska upprepas igen
för samma styrenhet och ingång så vet testaren vid vilken nivå ingången slog om i föregående testomgång och behöver därför endast vara extra noggrann kring de kända omslagsnivåerna, därav den
stora minskningen av exekveringstid. Trots detta är testtiden fortfarande ungefär 30 procent kortare
för ett automatiserat förfarande jämfört med den sista testomgången i det manuella förfarandet.
Dessutom har det automatiserade testsystemet den skillnaden att testet utförs på exakt samma sätt
vid varje testomgång utan att vara beroende av hur noggrant testaren justerar inställningen på spänningsaggregatet och okulärt återkopplar tillstånd för testad digital ingång i CANoe-programvaran

5.5

Hållbar utveckling

Testsystemet sett ur en miljömässig synvinkel utmärker sig främst kring hur fokus varit på användandet av befintliga system och komponenter. Genom att utveckla testsystemet med befintliga testriggar som grund behöver inte nytt material köpas in för att konstruera upp nya sådana med anpassning för testsystemet. Under utvecklingen av elektronikplattformen användes komponenter som redan fanns tillgängliga i Scanias komponentlager i så hög utsträckning som var möjligt. Befintliga kommunikationssystem till styrenheter användes för återkoppling i testsystemet istället för att behöva
utveckla nya gränssnitt för detta.
Det går även att se hur testsystemet, ur en social synvinkel, kan bidra till en bättre arbetsmiljö och
hälsa för personalen när en del av testarbetet automatiseras. Repetitiv testning upplevs ofta monoton
och testnoggrannheten kanske inte alltid kan garanteras om testaren inte skulle vara tillräckligt observant vid ett manuellt utförande. Ett automatiserat testsystem kan utföra repetitiv testning med
tillräcklig testnoggrannhet och testaren kan lägga tid på andra viktiga arbetsuppgifter under tiden
testet körs. Detta examensarbete visar även hur vägen fram till ett automatiserat testsystem kan gå
till, med användandet av vedertagna metoder och modeller, kunskap som både kan vara användbara
för andra studenter, men även för instanser i alla delar av samhället som vill utveckla sitt testarbete
och kvalitet.
Testsystemet som konstruerades som prototyp skapar även nytta i ett ekonomiskt perspektiv genom
att använda sig av komponenter och plattformar med låg kostnad för Scania. I urvalsprocessen var
inte kostnadsaspekten av högsta vikt, men eftersom principkonstruktionen visade på att testsystemet,
åtminstone för att testa omslagsnivåer, kunde realiseras med Arduino-plattformen som dessutom
hade lägst kostnad, var det naturligtvis en bonus. I ett vidare arbete av testsystemet kan dock en annan elektronikplattform komma att användas, med hänvisning till urvalsprocessen, vilket kan kräva
en omprövning av resonemanget kring kostnadsaspekten.
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I en bedömning av prototypens besparingar av arbetstid i testarbetet kan det, som en följd av testresultaten av testsystemet, fastställas att den totala tid som testaren behöver ägna åt att utföra testet
skiljer sig radikalt i jämförelse med ett manuellt utförande. Det gäller i synnerhet för ett repetitivt
förfarande då tidsavvikelsen multipliceras med antalet repetitioner. När personalen kan lägga tid på
andra arbetsuppgifter skulle det även kunna minska den totala arbetsbelastningen på arbetsgruppen,
som utöver förbättrad arbetsmiljö, kan vara ekonomiskt fördelaktigt, genom att motverka behovet av
att ta in ny personal.
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6 Slutsats
Det kan konstateras att det testsystem som tagits fram i detta examensarbete lyckosamt kunnat verifiera hypotesen om en automatisering av testprocessen, trots att det endast avsetts bestå av en principkonstruktion. Konstruktionen demonstrerar de möjligheter som valt koncept, i ett vidare utvecklingsarbete, kan bygga vidare på. Trots att testsystemet är konstruerat för en specifik tillämpning som
består av befintliga testmiljöer och programvaror, visar resultatet av arbetet även generella lämpliga
verktyg för att framgångsrikt automatisera testning av hårdvara. Arbetet har även pekat ut adekvata
metoder och modeller för att komma fram till en välgrundad lösning som uppdragsgivaren varit involverad i och efter avslutat projekt kan känna sig tillfreds med. Det huvudsakliga målet med arbetet
var att verifiera att testsystemet kunde realiseras utifrån uppsatta krav och kompatibilitet med befintliga testmiljöer, ett mål som överträffades genom den principkonstruktion som togs fram. Däremot
kunde inte ett av de delmål som definierades uppfyllas vilket var att utöver att presentera testresultat
även sammanställa och lagra dem i en databas. Tidsramen för examensarbetet gav inte utrymme för
att även utreda en databas att använda tillsammans med LabVIEW, men eftersom LabVIEW är ett
välkänt verktyg som erbjuder mängder av funktioner och stöd för de flesta mer kända mjukvaruplattformarna på marknaden kan utredningen av en tillhörande databas vara ett naturligt första steg vidare i arbetet med testsystemet. Angående den elektronikplattform från NI som rent objektivt var
bäst lämpad för arbetsgruppen utifrån de kriterier som hade fastställts, kan en rekommendation vara
att inte dra för stora slutsatser av detta nu i efterhand och framöver genomföra en ny bedömning av
Arduino-plattformen inom principkonstruktionen som eventuellt kan motbevisa vissa av de tveksamheter som infann sig under urvalsprocessen.

34 | SLUTSATS

35 | KÄLLFÖRTECKNING

Källförteckning
[1] C. Hernqvist och S. Jange, ”Automatisk testning av elektriska styrenheter”, 2015 [Online]. Tillgänglig vid: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/219314/219314.pdf. [Åtkomstdatum: 29-apr-2017]
[2] D. Frykman och H. Wemmersten, ”Automation of Electrical Fault Induction for Safety Testing
of the Power Train Software in Heavy Vehicles”, 2013 [Online]. Tillgänglig vid: http://kth.divaportal.org/smash/get/diva2:697481/FULLTEXT01.pdf. [Åtkomstdatum: 29-apr-2017]
[3] J. Berglund, ”Testautomatisering för Android”, 2017 [Online]. Tillgänglig vid:
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:943859/FULLTEXT01.pdf. [Åtkomstdatum: 29apr-2017]
[4] S. Heath, Embedded Systems Design. Newnes, 2002.
[5] National Instruments, ”Building Flexible, Cost-Effective ECU Test Systems”, nov. 2014
[Online]. Tillgänglig vid: http://www.ni.com/white-paper/3064/en/. [Åtkomstdatum: 29-apr2017]
[6] M. Schiöld, ”Intervjuer och handledning under examensarbetet”.
[7] Arduino, ”Arduino Due produktsida”, 29-apr-2017. [Online]. Tillgänglig vid:
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue. [Åtkomstdatum: 29-apr-2017]
[8] STMicroelectronics, ”Discovery kit with STM32F303VC MCU”. juli-2016 [Online]. Tillgänglig
vid: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/97/88/2c/a1/c5/cd/4e/3d/DM00063389.pdf/files/DM000633
89.pdf/jcr:content/translations/en.DM00063389.pdf. [Åtkomstdatum: 30-apr-2017]
[9] STMicroelectronics, ”STM32F303xB STM32F303xC - Datasheet - production data”. maj-2016
[Online]. Tillgänglig vid: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/f2/1f/e1/41/ef/59/4d/50/DM00058181.pdf/files/DM00058181.p
df/jcr:content/translations/en.DM00058181.pdf. [Åtkomstdatum: 30-apr-2017]
[10] National Instruments, ”CompactDAQ produktsida”, 2017. [Online]. Tillgänglig vid:
http://www.ni.com/data-acquisition/compactdaq/. [Åtkomstdatum: 14-maj-2017]
[11] W. Lawrenz, CAN System Engineering - From Theory to Practical Applications. Springer Science & Business Media, 2013.
[12] National Instruments, ”Controller Area Network (CAN) Overview”, aug. 2014 [Online]. Tillgänglig vid: http://www.ni.com/white-paper/2732/en/. [Åtkomstdatum: 17-maj-2017]
[13] National Instruments, ”LabView produktsida”, 29-apr-2017. [Online]. Tillgänglig vid:
http://sweden.ni.com/labview. [Åtkomstdatum: 29-apr-2017]
[14] MakerHub, ”LabView MakerHub produktsida”. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.labviewmakerhub.com/. [Åtkomstdatum: 10-maj-2017]
[15] Vector, ”CANoe - The Multibus Development and Test Tool for ECUs and Networks”, 29-apr2017. [Online]. Tillgänglig vid: https://vector.com/portal/medien/cmc/factsheets/CANoe_FactSheet_EN.pdf. [Åtkomstdatum: 29-apr-2017]
[16] Accurate Technologies Inc, ”ATI Vision Software produktsida”. [Online]. Tillgänglig vid:
https://www.accuratetechnologies.com/ECUCalibration/VISIONsoftware. [Åtkomstdatum: 10maj-2017]
[17] L.-O. Bligård, Utvecklingsprocessen ur ett människamaskinperspektiv, 1.0. Institutionen för
produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2011 [Online]. Tillgänglig
vid: https://www.researchgate.net/profile/Lars_Ola_Bligard/publication/260984452_Utvecklingsprocessen_ur_ett_manniska-maskinperspektiv/links/02e7e532dcf90453ce000000.pdf. [Åtkomstdatum: 29-apr-2017]
[18] ”610-1990 - IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer
Glossaries”. 18-jan-1991 [Online]. Tillgänglig vid: http://ieeexplore.ieee.org/document/182763/. [Åtkomstdatum: 10-maj-2017]
[19] L. Sandmark, ”Obligatoriska krav vid offentlig upphandling - upphandlande myndigheters kontrollskyldighet”, 2015 [Online]. Tillgänglig vid: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4925183&fileOId=5010627. [Åtkomstdatum: 10-maj2017]

36 | KÄLLFÖRTECKNING

[20]ISO 7637-2:2011, ”Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling - Part
2: Electrical transient conduction along supply lines only”. mar-2011 [Online]. Tillgänglig vid:
https://www.iso.org/standard/50925.html. [Åtkomstdatum: 22-maj-2017]
[21] W. Phillips och M. Paparo, ”High-side-driver gate drive circuit”, US5796276 A18-aug-1998
[Online]. Tillgänglig vid: https://www.google.com/patents/US5796276. [Åtkomstdatum: 21maj-2017]
[22] D. Hoffman, ”Test Automation Architectures: Planning for Test Automation”, 1999 [Online].
Tillgänglig vid: http://softwarequalitymethods.com/papers/autoarch.pdf. [Åtkomstdatum: 29apr-2017]
[23] D. Graham och M. Fewster, Experiences of Test Automation: Case Studies of Software Test Automation. Addison-Wesley Professional, 2012.
[24] Sr. Dr. Mohd. Mazlan Haji Che Mat och Hj. Zulkarnain bin Hj. Mohd Shah, ”Value management
as an effective and efficient tool for space management”. nov-2006 [Online]. Tillgänglig vid:
http://vm-academy.com/seminar_paper_01.pdf. [Åtkomstdatum: 14-maj-2017]
[25] Burr-Brown Corporation, ”Datablad OPA544”. 1994 [Online]. Tillgänglig vid:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa544.pdf. [Åtkomstdatum: 17-maj-2017]
[26] ISO 16750-2:2012, ”Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and
electronic equipment - Part 2: Electrical loads”. nov-2012 [Online]. Tillgänglig vid:
https://www.iso.org/standard/61280.html. [Åtkomstdatum: 17-maj-2017]
[27] Microchip Technology Inc, ”Datablad MCP4922”. 2007 [Online]. Tillgänglig vid:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21897b.pdf. [Åtkomstdatum: 19-maj2017]
[28]Microchip Technology Inc, ”Datablad MCP3201”. 2007 [Online]. Tillgänglig vid:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21290D.pdf. [Åtkomstdatum: 19-maj2017]
[29] Analog Devices Inc, ”Decoupling Techniques”. mar-2009 [Online]. Tillgänglig vid:
http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-101.pdf. [Åtkomstdatum:
17-maj-2017]

Bilagor
Bilaga 1

Figur 1: Bilden visar en av de testriggar som används av Scania i testning av styrenheten till växellådan

Bilaga 2
Denna bilaga innehåller en beskrivning av teorin bakom test av omslagsnivåer och hysteres för en
digital ingång.
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Figur 2: Visar hur test av omslagsnivåer går till för digitala ingångar på Scanias styrenheter

Bilaga 3
I denna bilaga är kretsschemat representerat som utformades för skölden till Arduino för att färdigställa elektronikplattformen och sedan utgjorde en grund till det kretskort som designades, vars CADritning kan ses i bilaga 4.

Figur 3: Kretsschema som utgör grunden till det kretskort som skulle bli en Arduino-sköld.

Bilaga 4

Figur 4: CAD-design för det kretskort som utgjorde sköld till ett Arduino mikrokontrollerkort.

Figur 5: Figuren visar det färdigtillverkade kretskortet utifrån CAD-design i figur ovan.

Bilaga 5
I denna bilaga inkluderas LabVIEW-kod som designades för det utvalda funktionstestet av omslagsnivåer, se figur 4, men även den tillhörande testpanelen, se figur 3, det testaren ser vid körning av
testfallet. Det som utmärker hur grafisk kod utformas, till skillnad mot textbaserad är att koden ofta
struktureras i sidled. Vanlig C-kod skrivs istället sekventiellt från topp till botten.

Figur 6: Frampanel i LabVIEW för att kunna hantera testprocessen och se värden på variabler.

Figur 7: LabVIEW-kod designad specifikt för att testa omslagsnivåer för en digital ingång genom utvald elektronik ansluten till ett Arduino mikrokontrollerkort

Bilaga 6
Figurer nedan beskriver hur kommunikation med kretsarna MCP4922 och MCP3201 går till via SPIgränssnittet.

Figur 8: Visar i vilken ordning databitar ska skickas till MCP4922

Figur 9: Visar hur databitar avkodas från MCP3201 vid indelning i 8 bitars segment

Bilaga 7
Kod för testmodul i CANoe skriven i programmeringsspråket CAPL.
variables
{
const accessMode_numerical=0;
const accessMode_physical=1;
const accessMode_coded=2;
msTimer diagReqTimer;
}
on start
{
long ret;
DiagSetTarget("Neues_Steuergeraet_1"); // Target ECU
diagReqTimer.set(20);
}
SendRequestAndCheckReturnvalue(diagRequest * req)
{
long ret;
ret=req.SendRequest();
if(ret>=0)
write("(First frame of) Request has been successfully sent");
else
write("Error when trying to send the request");
}
StartSendReq()
{
DiagRequest Switch_at_Bed_DIN2_Read req;
SendRequestAndCheckReturnvalue(req);
}
on timer diagReqTimer
{
diagReqTimer.set(20); // Send request every 20 ms
StartSendReq();
}
on diagResponse Switch_at_Bed_DIN2_Read
{
int ret;
if(this.IsPositiveResponse())
{
// get the numerical representation of the parameter,
// write it into the "ret" variable
ret=this.GetParameter(accessMode_numerical, "State");
if(ret>=0) {
write("DI_IN_2 is %d", ret);
// write parameter to system variable
sysSetVariableInt(sysvar::Getdiag::DI_IN_2, ret);
}
else
write("Could not retrieve parameter");
}
else
// output negative response code
write("Could not read, neg. response code: 0x%02X",this.GetResponseCode());
}
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