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Sammanfattning
Den här rapporten beskriver ett examensarbete i elektroteknik på Kungliga tekniska
högskolan. Syftet var att skapa en unik systemlösning där ett CAN-adapterkort (Controller Area Network) skulle integreras med ett system för övervakning av däcktryck
i tunga fordon. Målet var att presentera mätvärden från ventilsensorer på en persondator. Systemet för övervakning av lufttryck heter J1939 – TPMS och är en färdig
produkt. J1939 – TPMS skickar CAN-ramar på en CAN-buss i J1939-format. Dessa
ramar ska läsas in av adapterkortet och presenteras på ett terminalprogram på en
persondator. Arbetet har bestått av att utreda hur systemet J1939 – TPMS fungerar
i detalj. Rollen för protokollet J1939 och dess förhållande till CAN har förklarats.
Hur J1939-ramar tolkas och hur mätdata rörande TPMS avkodas har beskrivits i detalj. Principer för hur en CAN-nod fungerar har klargjorts. Baserat på detta har ett
CAN-adapterkort konstruerats. Konstruktionen har inneburit komponentval, design
av elektronikschema, design av mönsterkort och utveckling av inbyggd programvara.
Resultatet blev ett färdigt och fungerande CAN-adapterkort som har testats med
J1939 – TPMS. Kraven för projektet uppfylldes. Dock så kommer mer arbete med
kortet och systemet behövas för att det ska bli en färdig produkt. Arbetet genomfördes hos Motion Control i Västerås AB i samarbete med Transeco Däckservice.
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Abstract
This report describes a degree project at the Royal Institute of Technology. The purpose was to create a unique system solution in which a CAN adapter card (Controller
Area Network) was to be integrated with an air pressure monitoring system for heavy
duty vehicles. The goal was to present measurement values from valve sensors on a
personal computer. The air pressure monitoring system is called J1939 - TPMS and
is a finished product. J1939 - TPMS sends CAN-frames to a CAN-bus in J1939 format. These frames are to be read by the adapter card and presented on a terminal
program on a personal computer. The job has been to investigate how the J1939 TPMS system works in detail. The role of the J1939 protocol and its relationship with
CAN has been clarified. Also, a detailed description of how J1939 frames are interpreted and how the measuring data TPMS is decoded is done. Principles for how a
CAN node works has been clarified. Based on this, a CAN adapter card has been designed. The design has included component selection, design of electronics schema,
design of computer cards and development of embedded software. The result was a
ready-to-use CAN adapter card tested with J1939-TPMS. Requirements for the project were met. However, more work with the card will be needed to make it a finished
product. The work was carried out at Motion Control in Västerås AB in cooperation
with Transeco Däckservice (Transeco Tire Service).
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1 | INLEDNING

1 Inledning
Examensarbetet har genomförts på företaget Motion Control i Västerås AB i samarbete med Transeco Däckservice. Arbetet har handlat om att utveckla ett adapterkort
mellan CAN-gränssnittet och USB. Här presenteras bakgrunden och förutsättningarna för examensarbetet som ligger till grund för rapporten.

1.1 Problemformulering
Det finns ett TPMS-system för tunga fordon som heter J1939 – TPMS. Det används
för att mäta lufttryck och temperatur direkt på ventilen. J1939 – TPMS består av ett
antal ventilsensorer med en tillhörande portabel styr- och displayenhet (figur 1.1).
På denna kan man bland annat avläsa däcktryck och ställa in larmnivåer.

Figur 1.1 – Nuvarande system.

Figur 1.2 – Tänkt lösning.

Nu önskar Motion Control och Transeco Däckservice göra det möjligt att få in mätdata från ventilsensorerna till en PC istället för styr- och displayenheten. Till J1939
– TPMS finns idag diverse redskap för att integrera det med ett fordons CAN-nätverk. Med hjälp av dessa redskap och ett CAN-adapterkort ska mätdata skickas via
USB till en PC. I den tänkta lösningen (figur 1.2) skickas mätdata från ventilsensorerna till en alternativ uppsamlingsenhet som skickar mätdata vidare över en CANbuss. På denna CAN-buss kopplas CAN-adapterkortet som i sin tur för över mätdata
till en PC.
Hypotesen för arbetet är den lösning som visas i figur 1.2. En unik systemlösning ska
skapas där ett CAN-adapterkort ska integreras med J1939 – TPMS. Denna rapport
kommer att undersöka hur CAN-meddelanden av J1939-typ kan överföras från en
sändande enhet till en mikroprocessor över en CAN-buss. För att uppnå detta krävs
att följande problem får en lösning:
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-

Utreda hur systemet J1939 – TPMS fungerar i detalj.
Klargöra rollen för J1939 och dess förhållande till CAN.
Avgöra om CAN använder samma fysiska gränssnitt som J1939.
Förstå hur en CAN/J1939-ram kan läsas in i en mikrokontroller.
Tyda innehållet i de ramar som skickas på CAN-bussen.
Översätta CAN/J1939-ramarna till lämpligt format och skicka dem vidare
med USB.
Slutligen konstruera en lösning (ett adapterkort) som fungerar med J1939 –
TPMS. Lösningen kommer baseras på ovannämnda punkter.

1.2 Målsättning
Syftet med examensarbetet är att konstruera ett adapterkort mellan CAN-gränssnittet och USB. För att uppnå huvudmålet måste samtliga punkter i 1.1 Problemformulering uppfyllas. CAN-adapterkortet ska testas och fungera tillsammans med J1939
– TPMS. Målet är att leverera en färdig lösning där mätdata från ventilsensorerna
kan avläsas från en PC.

1.3 Lösningsmetod
Motion Control använder ett standardiserat upplägg av sina utvecklingsprojekt. Arbetsgången för detta projekt är baserad på Motion Controls struktur och består av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instudering.
Undersökning av befintligt TPMS-system.
Göra en marknadsundersökning över liknande system.
Ta fram kravspecifikation för projektet.
Göra elektronikschema.
PCB-design.
Montering.
Utveckling av inbyggd programvara (firmware).
Testa kretskort tillsammans med befintligt TPMS-system.
Dokumentation och rapportskrivning.

1.4 Avgränsningar
CAN-adapterkortet kommer enbart att ges den grundfunktionalitet som behövs för
att klara projektet. En CAN-adapter kan ges en mängd funktioner. Enbart de funktioner som behövs för att genomföra projektet kommer implementeras. Fokus kommer att ligga på CAN-delen av kortet. Uppkopplingen mellan PC och adapterkort
kommer att göras så enkel som möjligt. Överförd ventildata kommer att visas på ett
terminalprogram.
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1.5 Författarnas bidrag till examensarbetet
Den hjälp och det stöd jag fått från Motion Control har varit betydande. Dels har jag
fått hjälp med strukturering av arbetet och arbetsgång. Dels har jag fått hjälp med
schemaläggning och PCB-design. Dessutom har jag fått tillgång till professionella
verktyg för CAD och mönsterkortsproduktion, vilket hade varit svårt att ordna på
egen hand. Designen av CAN-adapterkortet är min egen. Firmwareutvecklingen
samt instudering och förståelse för CAN-kommunikation har skett på egen hand.
Motion Control har ingen större erfarenhet av CAN-kommunikation. De har hjälpt
till vad gäller generell elektronikkonstruktion något de är väldigt skickliga på och
arbetar med till vardags. Själva huvuddesignen av kortet är min egen.

1.6 Kravspecifikation
Kravspecifikationen togs fram enligt Motion Controls standard. Standarden finns
inte publicerad och används enbart internt på företaget. Syftet är att specificera kraven på det CAN-adapterkort som ska byggas. Kravspecifikationen delas upp i krav
och önskemål. Kraven är punkter som ska genomföras för att projektet ska anses
lyckat. Önskemålen kommer att implementeras i mån av tid och möjlighet.

1.6.1 Funktionskrav
Funktionskraven avser kraven på USB- och CAN-kommunikationen. Även krav på
Bluetooth finns med i kravspecifikationen. Bluetooth kommer enbart att finnas med
för framtida utveckling av kortet.
1.6.1.1 CAN
Adapterkortet ska läsa i data från CAN-bussen. Data på CAN-bussen ska behandlas
av en mikrokontroller och sedan matas ut till en dator via USB. Data som ska behandlas är ramar av typen J1939, vilket är baserat på CAN 2.0B.
Krav 1.

Adaptern ska föra över CAN 2.0B-ramar från uppsamlingsenheten TC01
tillhörande J1939 - TPMS till en dator.

Önskemål 1. Förse CAN-ramarna med en tidstämpel.
1.6.1.2 USB
Data från CAN-bussen ska skickas till en dator via USB. Hastigheter som används av
J1939 – TPMS är 250kbps. USB-enheten måste därför kunna hantera minst den hastigheten. USB 1.1 uppfyller detta krav.
Krav 2.

USB-kommunikation ska fungera enligt USB 1.1 standarden eller högre.
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1.6.1.3 Bluetooth
Adapterkortet ska förberedas för Bluetooth-kommunikation för eventuell vidareutveckling av produkten. Av kostnadsskäl ska dock inte Bluetooth-komponenter monteras på kortet i detta skede. Bluetooth-kommunikationen ska vara av typ Bluetooth
Low Energy version 4.0 eller högre.
Krav 3.

Kretskortet ska förberedas för Bluetooth Low Energy-kommunikation.

1.6.2 Presentation
Överförd data ska presenteras på datorskärmen.
Krav 4.

Presentera överförd data på ett terminalprogram på en persondator.

Krav 5.

Applikationen ska visa information om hjulposition, tryck, temperatur
och larmstatus.

Önskemål 2. Skriv en applikation för presentationen baserat på grundprogram från
Motion Control.

1.6.3 Gränssnittskrav
Gränssnittskraven rör de två fysiska gränssnitten för USB och CAN. Standarden för
CAN specificerar inte spänningsnivåer för CAN-bussen. Spänningsnivåerna kan väljas efter vad som lämpar sig i olika miljöer.
1.6.3.1 CAN
Den i systemet ingående uppsamlingsenheten var försedd med en okänd kontakt.
Denna kontakt ska bytas ut mot CAN-kontakt av typ DB9, hane. Adapterkortet ska
förses med en kontakt av typ DB9 hane. I regel används kontakter av typ hane på
utrustningar och kontakter av typ hona på själva bussen.
Krav 6.

Uppsamlingsenheten ska förses med en kontakt av typ DB9, hane.

Krav 7.

Adapterkortet ska förses med en kontakt av typ DB9, hane.

Krav 8.

Adapterkortet ska förses med en transceiver som kan hantera de spänningsnivåer (1,5 – 3,5 V) som uppsamlingsenheten TC01 använder.

Krav 9.

Adapterkortet ska förses med en CAN-kontroller, antingen som en fristående krets eller inbyggd i mikrokontrollern, som kan hantera CANprotokollet.

1.6.3.2 USB
Adapterkortet ska förses med en USB-kontakt av typ B, hona. En USB-kabel av typ
B hane till typ A hane ska sedan användas för kommunikation med en dator.
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Krav 10.

Adapterkortet ska förses med en USB-kontakt av typ B hona.

1.6.4 Driftkrav
Uppsamlingsenheten drar cirka 35 mA vid 12 V och 17 mA vid 24 V under normala
förhållanden. Dessutom kommer adapterkortet dra ström utöver detta.
Krav 11.

Adapterkortet ska strömförsörjas via USB-kabeln.

Krav 12.

Uppsamlingsenheten TC01 ska strömförsörjas genom separat matning.

1.6.5 Miljökrav
Temperaturområdet ska anpassas efter kundens önskemål till att klara drift vid temperaturer från -20 °C till +70 °C. Denna temperatur anges i datablad som omgivningstemperatur (eng. ambient temperature).
Krav 13.

Komponenter ska väljas så att de klarar drift i temperaturintervallet -20
till +70 °C.

1.6.6 Konstruktionskrav
Det finns inga specifika krav på storlek eller vikt. Adapterkortet ska inte minimeras,
för att underlätta laborationsarbete. Komponenter ska väljas i huvudsak efter funktion och därefter pris. Ytmonterade komponenter kommer att väljas där det är möjligt.

1.6.7 Dokumentationskrav
Adapterkortet byggs på uppdrag av Motion Control. Dokumentationen av projektet
kommer att ske enligt de regler Motion Control sätter upp. Dokumentationen kommer att bestå av flera olika dokument som kommer att namnges enligt Motion Controls standard. Denna dokumentation kommer sen att utgöra grunden för examensrapporten för KTH.
Krav 14.

Ta fram dokumentation enligt Motion Controls standard
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1.7 Definitioner
Tabell 1.1 - Definitioner

Begrepp/
förkortning
ACK
ASCII
BLE
CAN
CDC
CTI
DB9
DC
DLC
ECAN
ESD
FIFO
HLP
I/O
ICSP
J1939
J1939 – TPMS
LED
LF
MCC
MCLR
MCP
MCU
OSI
PCB
PDU
PF
PGN
PS
UART
USB
VDD
VSS
TC01
TMPS Hand Tool
TPMS
TTL
SAE
SPI
SPN

Beskrivning
Förkortning av ACKnowledge
American Standard Code for Information Interchange
Bluetooth Low Energy
Controller Area Network.
Communications Device Class
Central Tire Inflation
En 9 polig kontakt.
Direct Current
Data Length Code
Enchanced Controller Area Network
ElectroStatic Discharge.
First In First Out
Higher Level Protocol
Input/ Output.
In Circuit Serial Programming.
Protokoll som används av CAN-nätverk i tunga fordon.
Namnet på det befintliga systemet.
Light Emitting Diod
Low Frequency
Microchip Code Configurator
Master Clear
Microchip
MicroController Unit
Open Systems Interconnection
Printed Circuit Board
Protocol Data Unit
Protocol Data Unit Format
Parameter Group Numbers
Protocol Data Unit Specific
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter.
Universal Serial Bus
Voltage Drain Drain
Voltage Source Source
Uppsamlingsenheten tillhörande J1939 – TPMS.
Programmeringsverktyg tillhörande TC01
Tire Pressure Monitoring System.
Transistor Transistor Logik.
Society of Automotive Engineers
Serial Peripheral Interface.
Suspect Parameter Numbers
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2 Bakgrund & teori
Detta kapitel täcker information om protokollen CAN och J1939 som används i projektet. Här beskrivs även hur J1939-ramar innehållande information om TPMS avkodas. Dessutom redogörs för hur det existerande systemet J1939 – TPMS är uppbyggt och fungerar i detalj. Sist i kapitlet sker en genomgång av tidigare arbeten inom
området.

2.1 CAN
CAN är ett nätverksprotokoll för seriell datakommunikation [1]. Det utvecklades av
Bosch i början på åttiotalet [2]. CAN skapades för användning inom fordonsindustrin [3]. Protokollet har även blivit populärt inom andra områden som industriell
automation, robotik och medicinsk teknik [3]. CAN-bussen används primärt inom
inbyggda system som ska arbeta i realtid [2].

2.1.1 Fysiskt lager
CAN-bussen använder två ledare (CAN_H och CAN_L) och differentiell spänning.
Värdet på bussen (etta eller nolla) avgörs av skillnaden mellan de två ledarna. Är
skillnaden noll så är biten som sänds en etta. Är skillnaden större än ett givet tröskelvärde är biten som sänds en nolla [2]. Spänningsnivåer är inte definierat av protokollet utan kan variera mellan olika system [1]. Vanligtvis används 3,5 volt för
CAN_H och 1,5 volt för CAN_L [2]. Ettor inom CAN är recessiva och nollor är dominanta. Detta används för att kunna prioritera olika typer av meddelanden. Nollorna
(som är dominanta) har alltid företräde på bussen. Ett meddelande med ett id som
börjar med många nollor kommer att ges prioritet [2]. Nivåer på CAN-bussen för att
skicka 1-0-1 kan ses i figur 2.1.
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Figur 2.1 – CAN-buss nivåer, differentiell spänning.

Differentiell spänning gör att systemet blir tålighet mot elektromagnetiska störningar. En elektromagnetisk störning skulle påverka båda ledarna på samma sätt
men den differentiella spänningsskillnaden skulle vara konstant [2][3].

2.1.2 Implementering
Vid implementering av CAN används i regel en CAN-kontroller, en CAN-transceiver
och en mikrokontroller (figur 2.2) [2][3]. En CAN-transceiver används för att översätta CAN-bussens differentiella spänning till TTL-nivåer och vise versa. Den behövs
för att koppla samman en CAN-kontroller med CAN-bussen. CAN-kontrollern hanterar hela den logiska delen av CAN-protokollet. En CAN-kontroller kan beskrivas
som hela CAN-protokollet på kisel [2]. CAN-kontrollern finns i olika utföranden. Antingen så är CAN-kontrollern inbyggd i mikrokontrollern eller finns den som en fristående enhet [3]. En CAN-kontroller behöver konfigureras med vilka ramar den ska
ta emot och skicka. Utöver detta sköter den hanteringen av CAN-protokollet på egen
hand. Den ACKar vanligtvis ramar automatiskt [2]. Mikrokontrollern behövs för att
avgöra vad överförd data ska användas till.

Figur 2.2 – Funktion för CAN-nod.

Varje nod kopplas in parallellt på
CAN-bussen så att den får alla meddelanden som skickas på bussen [3].
Alla noder på en CAN-buss måste
kunna både skicka och ta emot meddelanden för att skapa ett fullt fungerande CAN-nätverk [2]. CAN bussen måste termineras i båda ändar.
Termineringen kan göras på olika
sätt men vanligast är att montera ett
120 Ohms i vardera änden av bussen
[2][4]. Ett CAN-nätverk bestående
av två noder kan ses i figur 2.3.

Figur 2.3 – CAN-nätverk med två noder.
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2.1.3 ACK
För att skapa ett CAN-nätverk måste minst två CAN-noder vara inkopplade på bussen [2]. Detta för att CAN-protokollet kräver att ramar ACKas [1]. Om en CAN-nod
skickar en ram måste den noden få en ACK-ram som svar, annars skickas samma
ram om igen tillsammans med en ERROR-ram. Detta upprepas tills noden antingen
får en ACK-ram som svar eller så går den in i ett felläge [1][2]. Detta gäller även om
sändaren får tillbaka en ACK-ram men för sent. Detta kan uppstå på grund av att
noderna är placerade för långt ifrån varandra, isolering eller dåliga kablar etc [2]. En
fungerande CAN-krets kan ses i figur 2.4 nedan. Konsekvensen av att inte få tillbaka
ACK-ramen i tid på grund av en isolationsbarriär visas i figur 2.5.

Figur 2.4 – Ett CAN-meddelande ACKas i en fungerande CAN-krets.

Figur 2.5 – ACK ramen kommer inte fram i tid på grund av isolationsbarriär.
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2.1.4 CAN-versioner
Det finns tre huvudsakliga versioner av CAN som används idag. CAN 2.0A, CAN 2.0B
och CAN FD [2]. Det finns fler äldre versioner men det är ovanligt att de används i
nya designer [2]. CAN 2.0A och CAN2.0B är identiska bortsett från att id-fältet i A
består av 11 bitar och B av 29 bitar [2]. CAN 2.0B är bakåtkompatibelt med CAN
2.0A. En CAN-kontroller som kan hantera CAN 2.0B kan även hantera CAN 2.0A
[4]. CAN FD står för CAN Flexible Datarate och är en nyutvecklad version av CAN
som klarar högre överföringshastigheter [5]. För detta projekt är enbart CAN 2.0B
aktuellt och därför beskrivs enbart den versionen. En CAN-ram har en mängd olika
fält för bland annat CRC och diverse kontrollbitar. En CAN 2.0B ram kan ses i figur
2.6.

Figur 2.6 – CAN 2.0B ram.

De viktigaste delarna av ramen är (figur 2.7):
•
•
•

CAN-ID
DLC
Data

-

ramens id-nummer.
Data Length Code, antal byte data i ramen.
0–8 byte data.

Figur 2.7 – De viktigaste delarna i en CAN 2.0B-ram.

2.1.5 Bit timing
Alla CAN-noder i ett nätverk måste ha samma hastighet [2][3]. Ofta använder olika
noder olika klockfrekvenser [2][3]. För att kunna synkronisera noderna i nätverket
används så kallade CAN-bit timing parameters [2][3]. Dessa värden är kritiska för
att CAN-kommunikationen ska fungera korrekt [2][3]. För detta projekt har dessa
värden beräknats med ett beräkningsprogram och därför gås inte igenom i detalj.
Men det är värt att påpeka att noderna måste vara synkroniserade med varandra för
att fungera.
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2.2 J1939
SAE, Society of Automotive Engineers, har skapat protokollet J1939 [6]. J1939 är en
påbyggnad på CAN 2.0B [6]. J1939 är ett Higher Layer Protocol, HLP, som primärt
används av tunga fordon [7]. CAN-standarden definierar hårdvaran (det fysiska lagret) och kommunikationen (datalänklagret) [6]. CAN-standarden specificerar bara
hur små packet data transporteras från en punkt till en annan. Den säger ingenting
om övriga delar av kommunikationen som flödeskontroll, transport av större mängder data, nodadresser, etc. [6]. För att hantera dessa delar av kommunikationen används ett HLP [8]. Det finns flera olika HLP som används tillsammans med CAN
[6][9]. I detta projekt är enbart J1939 aktuellt och därför det enda som beskrivs.
J1939 täcker lager 3 till 7 i OSI-modellen och använder CAN som fysiskt lager [6].
Förhållandet mellan J1939 och CAN åskådliggörs i figur 2.8.

Figur 2.8 - J1939 i förhållande till CAN.

En J1939 ram är en modifierad CAN 2.0B ram (29 bits identifierare) [6]. Modifieringen sker huvudsakligen genom att fältet CAN ID får ett annat format. Även datafältet används på ett annat sätt. Hastigheten för J1939 är nästan alltid 250 kbps [8].

2.2.1 Parameter Group Numbers
Det mest utmärkande med J1939 är användandet av Parameter Group Numbers,
PGN [6]. Fordonets olika funktioner delas in i grupper. Varje grupp har tilldelats ett
nummer som utgör dess Parameter Group Number [6].
Ex. Parameter Group Engine Temperature har tilldelats PGN 65 622.
Ex. Parameter Group TPMS har tilldelats PGN 65 268
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Varje PGN har fördefinierade värden om t ex sändningsfrekvens och prioritet knutna
till sig [6]. För TPMS finns följande värden specificerade enligt J1939-standarden
[10]:
TPMS, PGN
Sändningshastighet
Data längd, DLC
Data page
PDU Format (PF)
PDU Specifik (PS)
Prioritet

-

65268𝑑𝑒𝑐 (𝐹𝐸𝐹4ℎ𝑒𝑥 )
var 10:e sekund
8 bytes
0
254𝑑𝑒𝑐 (𝐹𝐸ℎ𝑒𝑥 )
244𝑑𝑒𝑐 (𝐹4ℎ𝑒𝑥 )
6

2.2.2 Suspect Parameter Numbers
Varje PGN har ett antal SPN, Suspect Parameter Numbers, knutna till sig [6]. SPN
är ett nummer som tilldelas en specifik parameter inom en Parameter Group. Varje
SPN finns listat i J1939-standarden [6]. SPN som finns definierade för TPMS återfinns i tabell 2.1 [10].
Tabell 2.1 – SPN, TPMS.

Byte
1
2
3, 4
5
5
5
6, 7
8

Definition
Tire position
Tire pressure
Tire temperature
CTI (Central Tire Inflation) wheel
sensor status - 1699
CTI tire status
CTI wheel end electrical fault
Tire air leakage rate
Tire pressure Threshold detection

SPN
929
241
242
1699
1698
1697
2586
2587

En ram med PGN nummer 65 268 är alltså en ram som innehåller information om
TPMS. Den första byten, D0, i den ramen innehåller då information om däcket läge
på fordonet. Nästa byte, D1, innehåller information om däckets tryck osv. I figur 2.9
nedan illustreras detta mer pedagogiskt.
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Figur 2.9 – Placering av PGN och SPN i en CAN-ram.

2.2.3 PDU Format
Från PGN numret kan värde på PDU (Protocol Data Unit) Format och PDU Specific
tas fram (figur 2.10). PDU Format förkortas ofta PF och PDU Specific PS [6].

Figur 2.10 – Uppbyggnad av J1939.
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PF anger vilken typ av ram det är som skickas (tabell 2.2) [6]. Är värdet på PF 0–239
så skickas ramen till en specifik nodadress. Fältet PS används då som adressen till
den nod som ska ta emot meddelandet. Är värdet på PF 240–255 är ramen av
broadcast typ och skickas till alla noder i nätverket. Meddelanden av typ PDU2 Format som skickas med broadcast är den vanligaste typen av J1939-meddelanden [6].
Här används PS som Group Extension, vilket är ett sätt att göra plats för fler
broadcast meddelanden på bussen samtidigt [6]. Ovannämnd information visas tydligt i tabell 2.2 nedan.
Tabell 2.2 – PDU Format och PDU Specific.

Frame type
PDU1 Format

PF

PDU2 Format

0 − 239
0ℎ𝑒𝑥 − 𝐸𝐹ℎ𝑒𝑥
240 − 255
𝐹0ℎ𝑒𝑥 − 𝐹𝐹ℎ𝑒𝑥

PS
Destination
Address
Group Extension

Communication Mode
Peer-to-Peer
Broadcasting

2.2.4 Nodadress
CAN-protokollet använder sig inte av nodadresser. En CAN-nod skickar alla sina
meddelanden till alla i nätverket. Mottagande noder avgör själva om de ska ta emot
meddelandet eller inte [2]. J1939 har stöd för nodadresser men använder dem enbart för meddelanden med PDU1 Format. För att skapa en J1939-nod måste noden
göra en så kallad ”Address Claming Procedure” för att få en nodadress [6]. Meddelanden av PDU2 Format typ som använder broadcasting skickas till alla noder i
nätverket. Då behöver noderna inte ha en adress för att ta emot meddelandena [6].
TPMS har PDU2 Format och sänder sina meddelanden med broadcast. Alltså behövs
ingen nodadress för att ta emot TPMS-ramar.
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2.3 Uppbyggnad av TPMS-ram och avkodning av SPN
Här beskrivs hur en J1939-ram innehållande TPMS-information är uppbyggd och
avkodas.

2.3.1 ID
Id i en TPMS-ram har oftast formatet 18𝐹𝐸𝐹4𝑥𝑥ℎ𝑒𝑥 . Det som varierar är den sändande enhetens nod-id i fältet xx (samt att prioriteten kan ändras manuellt) [6].
Uppbyggnaden av CAN-id för TPMS visas i figur 2.11. De första tre bitarna i ramen
är alltid noll och är inte en del av CAN-id [6]. De nästa tre bitarna är ramens prioritet.
Prioriteten kan ändras av den sändande noden. Standard är att använda 6 för TPMS
(0 är högst prioritet och 7 lägst) [10]. TPMS-ramar är alltså lågt prioriterade. Följande två bitar i ramen är alltid noll och är tänkta att användas för framtida utveckling [6]. Nästa 16 bitar är PGN-numret. PGN-numret är, som tidigare beskrivits, koden för vad det är som överförs [6]. Efter PGN kommer den sändande nodens adress
i 8 bitar. Den varierar beroende på källadressen. Noden som sänder ramen i figur
2.11 har adress 33ℎ𝑒𝑥 .

Figur 2.11 – CAN-id och DLC för TPMS.

2.3.2 DLC
Efter källadressen kommer DLC i 8 bitar. I en J1939-ram för TPMS har DLC alltid
värdet 08ℎ𝑒𝑥 [10]. Det betyder att TPMS använder ramens samtliga 8 datafält för att
överföra data (det finns 8 SPN definierade för TPMS). Noterbart är att datafälten ges
värdet noll om de saknar data som ska överföras.
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2.3.3 Datafält
Efter ID och DLC kommer datafälten. I datafälten finns den information som ska
överföras. Varje datafält är en byte stor [1]. De datafält som är aktuella i detta projekt visas i figur 2.12.

Figur 2.12 – Aktuella databyte.

2.3.3.1 D0 – Position
Första datafältet (D0) innehåller information om ventilsensorns position [10].
Första 4 bitarna anger axelnummer [10]. Axelnummer räknas framifrån och bakåt.
Axel ett är den främsta axeln. Värden kan vara 1 till 4 (figur 2.13). De sista 4 bitarna
anger hjulnummer [10]. Hjulnummer räknas från vänster till höger sett från förarens
position. Observera att hjulen på framaxeln numreras ett och fyra enbart.
Numreringen börjar om från ett på varje axel (figur 2.14).

Figur 2.13 – Axelnummer.

Figur 2.14 – Hjulnummer.

2.3.3.2 D1 – Tryck
Andra datafältet (D1) anger aktuellt tryck [10]. Trycket i Bar räknas ut genom att
multiplicera värdet i fältet med 0,04 [10]. Observera att tryckvärdet ofta blir decimalt och bör därför sparas i en flyttalsvariabel. 0,04 ska alltid användas vid tryckberäkningar i Bar.
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2.3.3.3 D2 och D3 – Temperatur
Tredje och fjärde datafältet (D2 och D3) anger ventilsensorns temperatur [10]. Temperaturen är lite bökig att räkna fram och förklaras bäst med ett exempel. Hur beräkningarna ska utföras specificeras i standarden SAE J1939-71 Vehicle Application
Layer [6][10].
Exempel 1.
Antag att D2 har värdet E0 och D3 värdet 24, d.v.s. D2D3 = E024 i en J1939-ram för
TPMS.
1) Byt plats på datafälten. 𝐷2𝐷3 = 𝐸024 → 𝐷3𝐷2 = 24𝐸0
2) Räkna ut värdet av 24E0 som ett tal, d.v.s. räkna ut det decimala värdet av det
hexadecimala talet 24E0. 24𝐸0ℎ𝑒𝑥 = 9440𝑑𝑒𝑐
3) Multiplicera resultatet (9440) med 0,03125.
9440 × 0,03125 = 295
4) Subtrahera 295 med 273.
295 − 273 = 22°∁
Temperaturen är alltså 22 grader Celsius.
Observera att faktorn 0,03125 och 273 alltid ska användas vid alla beräkningar av
temperatur förutsatt att enheten ska vara Celsius.
Exempel 2.
Antag att D2D3 = 4022
1) 𝐷2𝐷3 = 4022 → 𝐷3𝐷2 = 2240
2) 2240ℎ𝑒𝑥 = 8768𝑑𝑒𝑐
3) 8768 × 0,03125 = 274
4) 274 − 273 = 1°∁
Temperaturen är 1 grad Celsius.
2.3.3.4 D4-D6 – Oanvända
Datafält fem, sex och sju (D4, D5 och D6) används inte i detta projekt och förklaras
därför inte.
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2.3.3.5 D7 – Larmkod
Åttonde och sista datafältet (D7) innehåller en larmkod [10]. Larmkoden är 3 bitar
lång och utgörs av de 3 mest signifikanta bitarna. Larmkoderna visas i tabell 2.3 [10].
Tabell 2.3 – Larmkoder.

Dec
0
1
2
3
4
5
6
7

Bin
Definition
000 Extreme over pressure
001
Over pressure
010
No warning pressure
011
Under pressure
100 Extreme under pressure
101
Not defined
110
Error indicator
111
Not available
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2.4 Existerande TPMS-system
Det existerande TPMS-systemet heter J1939 – TPMS och tillverkas av det Hongkong-baserade företaget Gobiz [11]. Transeco däckservice säljer systemet i Sverige
och Europa. J1939 – TPMS är ett system för automatisk lufttrycks- och temperaturmätning. Systemet består av ventiler som mäter lufttryck och temperatur var 6:e sekund. Ventilerna monteras på fordonets hjul och skickar data trådlöst till mottagningsmodulen TC01. Data skickas var 5:e minut och använder frekvensen 433 MHz.
Vid snabba tryckförändringar skickas data omedelbart. Mottagningsmodulen TC01
är försedd med anslutning för CAN-buss. TC01 är tänkt att kopplas samman med
fordonets J1939-nätverk. TPMS Hand Tool används för att programmera in ventildata i TC01. Hela systemet och hur de olika delarna hänger samman kan ses i figur

2.15.
Figur 2.15 – J1939 – TPMS.
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2.4.1 Ingående delar
J1939 – TPMS består av följande delar:
2.4.1.1 Ventilsensorer
Ventilsensorerna tillverkas av Infineon. De är batteridrivna och har en batteritid på
runt 2 år. De monteras på däck. Ventilsensorerna består av en mikrokontroller, ett
batteri samt sensorer för tryck, temperatur och acceleration. Mikrokontrollern läser
in mätvärdena på sensorerna och skickar dem var 5:e minut till uppsamlingsenheten
TC01. Sker en tryckförändring på mer än 0.4 bar inom 12 sekunder skickar ventilen
ett katastroflarm som sänds omedelbart. Ventilerna måste vara trycksatta för att
skicka data. Ventilsensorerna har ett förprogrammerat id som kan läsas in med
TPMS Hand Tool. En schematisk bild över sensorns uppbyggnad kan ses i figur 2.16
och en bild på sensorn kan ses i figur 2.17 nedan.

Figur 2.16 – Ventilsensorns uppbyggnad.

Figur 2.17 – Ventilsensor.

2.4.1.2 TC01 – uppsamlingsenhet.
Uppsamlingsenheten TC01 tar emot mätdata trådlöst från ventilsensorerna. TC01
behandlar de mottagna ramarna och skickar dem vidare i J1939-format på CANbussen. Sändningshastigheten är 250kbps (standard för J1939) [6]. TC01 har stöd
för upp till 10 ventiler. Den spänningsmatas med 12–24 Volt. Strömförbrukningen
är 17–35 mA beroende på driftspänning. Larmnivåer och ventilsensorernas id måste
programmeras in med TPMS Hand Tool. Bild på mottagarmodulen kan ses i figur
2.18 och figur 2.19. Notera att TC01 verkar vara en utvecklingsmodell. När den programmeras med TPMS Hand Tool så kan den enbart ta emot och inte skicka data.
Fler detaljer om detta i kapitel 3.4 Instruktioner.
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Figur 2.18 – TC01.

Figur 2.19 – TC01, insida.

Funktion för mottagningsmodulen:
1. En ventilsensor skickar data med radiofrekvens 433MHz.
2. Signalen tas emot av antennen. Antennen för över signalen till transceivern.
3. Tranceivern omvandlar den överförda signalen till spänningsnivåer mellan 0
och 5 volt (ettor och nollor).
4. Mikrokontrollern läser in signalen och avgör vilken data som ska skickas ut
på CAN-bussen.
5. Kommunikationen från mikrokontrollern till CAN-bussen sker genom den
CAN-kontroller som finns inbyggd i processorn.
6. CAN-kontrollern sänder den data som ska skickas genom att skicka en serie
ettor och nollor (0-5 volt) till CAN-tranceivern.
7. CAN-tranceivern gör om de ettor och nollor den tagit emot från CAN-kontrollern till de differentiella spänningsnivåer som används på CAN-bussen.
Blockschema över förloppet kan ses i figur 2.20 nedan.

Figur 2.20 – Mottagarmodulens funktion.
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2.4.1.3 TPMS Hand Tool.
TPMS Hand Tool används för att läsa in ventilernas id och att programmera uppsamlingsenheten TC01. Den används även för att ställa in larmnivåer och tryck och
temperatur. När TC01 är programmerad fungerar systemet utan TPMS Hand Tool.
En bild på TPMS Hand Tool kan ses i figur 2.21 nedan. En skärmbild vid dataöverföring till TC01 kan ses i figur 2.22. Hur TPMS Hand Tool används för att programmera TC01 beskrivs i kapitel 3.4 Instruktioner.

Figur 2.21 – TPMS Hand Tool.

Figur 2.22 – Dataöverföring.
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2.4.2 Tänkt lösning
Med hjälp av ett CAN-adapterkort ska J1939 – TPMS kopplas till en dator. På detta
sätt kan användaren få tillgång till ventildata direkt på sin skärm. En översiktsbild
av det tänkta systemet kan ses i figur 2.23. CAN-adapterkortet och dess placering i
systemet är markerat med streckade linjer. Ventilsensorer, uppsamlingsenheten
TC01 och TPMS Hand Tool kommer att användas på exakt samma sätt som beskrivits ovan. Skillnaden blir att TC01 inte längre kopplas till ett fordons CAN-nätverk
utan till CAN-adapterkortet. CAN-adapterkortet kan förstås även kopplas in på fordonets CAN-nätverk. Uppkopplingen mellan CAN-adapterkortet och persondatorn
kommer att ske med USB.

Figur 2.23 – Tänkt lösning.
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2.4.3 Identifiering av ramar
J1939 – TPMS kopplades upp tillsammans med Kvaser Leaf Light V2 och ett oscilloskop. Kvaser Leaf är en professionell CAN-bus sniffer som används för att identifiera trafik på en CAN-bus. Oscilloskopet var av en typ som kan visa CAN-ramar. De
inlästa ramarna bekräftade att de var av J1939-typ och innehöll information om
TPMS (se kapitel 2. Teori). I figur 2.24 visas de inlästa ramarna från Kvaser Leaf i
programmet CAN King. I figur 2.25 visas oscilloskopbilden av samma ram. Oscilloskopet visar enbart halva CAN-signalen (CAN HIGH). Det är omständigt att visa differentiella signaler på oscilloskop. Vid tillfället då fotografiet är taget fanns inte differentialprobar tillgängliga.

Figur 2.24 – J1939-ram i Kvaser CAN King.

Figur 2.25 – Oscilloskopbild av J1939-ram.
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2.5 Tidigare arbeten - marknadsundersökning
CAN-protokollet har funnits sedan 1980-talet och är väletablerat [2]. Det finns idag
en mängd olika CAN-adaptrar på marknaden som kan konvertera mellan CAN och
USB. En marknadsundersökning genomföres för att ge en överblick över existerande
system. Det insamlade materialet i denna undersökning ska även användas som underlag för att avgöra hur adapterkortet ska konstrueras. Rekommendationer görs
även om någon av de undersökta adaptrarna kan användas för detta projekt. All information har hämtats från Internet. Datablad och manualer har undersökts. Tillverkare av CAN-adaptrar hittades genom internetsökningar.

2.5.1 Avgränsningar
Undersökningen har avgränsats till adaptrar som överför data från CAN-bussen till
USB. Adaptrar som har annat gränssnitt än USB som exempelvis Bluetooth, WiFi,
RS232 eller Ethernet har utelämnats. Alla adaptrar drivs med spänning från USBkontakten och har stöd för CAN 2.0B. I regel har adaptrarna stöd för både CAN2.0A
och CAN 2.0B. CAN 2.0A är inte aktuellt för detta projekt och därmed irrelevant.
Adaptrar med fler än en CAN-kanal eller har stöd för CAN-FD har utelämnats. Dessa
adaptrar har bedömts vara för avancerade för detta projekt. Adaptrar som har annat
gränssnitt mot CAN-bussen än DB9 har utelämnats.

2.5.2 J1939
För att vara relevanta måste adaptrarna kunna hantera protokollet J1939. Alla adaptrar som kan hantera CAN 2.0B kan även hantera J1939 hårdvarumässigt. Tolkning av J1939 kan antingen ske i adaptern eller i mjukvaran. Alla undersökta adaptrar kan hantera CAN 2.0B och kan därmed föra vidare J1939-ramar. Saknas stöd för
J1939 kan adaptrarna ändå visa rå data från meddelandet.

2.5.3 Undersökta parametrar
CAN-adaptrarna har undersökts enligt kriterierna nedan. Kriterierna har valts enligt
de uppgifter leverantörerna tillhandahåller, d.v.s. den information som de flesta leverantörerna gör tillgänglig. Informationen är dels om adaptrarnas ingående delar
och dels deras funktion. Båda delarna har bedömts som relevanta för projektet. De
ingående delarna är av vikt för att ge en bild av hur de etablerade företagen på marknaden bygger sina produkter. Funktionerna är relevanta för vad som kan och bör
implementeras i adaptern.
• Tillverkare – Tillverkare av produkten.
• USB-version – Parametern anger den högsta USB-version som stöds av
adaptern. USB är bakåtkompatibelt mot tidigare versioner.
• Tidstämpel – Parametern anger om ramen ges en tidstämpel när den tas emot.
Siffran som anges i undersökningen är upplösning.
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• Error frame detection – Parametern anger om adaptern kan upptäcka Error
ramar.
• Error frame generation – Parametern anger om adaptern kan generera
Error ramar.
• Silent mode – Parametern anger om adaptern kan lyssna av systemet utan att
påverka det.
• Mikrokontroller – Parametern anger vilken mikrokontroller som används i
adaptern.
• CAN-kontroller – Parametern anger vilken CAN-kontroller som används.
• CAN-transceiver – Parametern anger vilken CAN-transceiver som används.
• Galvanisk isolering – Parametern anger om adaptern är galvaniskt isolerad
och i så fall på vilken nivå.
• Intern terminering – Parametern anger om adaptern har ett inbyggt
termineringsmotstånd.
• Strömförbrukning – Den energi som adaptern förbrukar. Anges i mA vid
normal drift. Maxvärde anges om uppgifter om normalförbrukning inte finns
specificerat.
• Temperaturområde – De temperaturer som adaptern är byggd för att klara i
grader Celsius.
• Pris – Prisuppgifter hämtades mellan den 27:e mars och 5:e april 2017. Priserna
i svenska kronor (sek) är beräknade på valutapriserna: 1 dollar = 8.85 sek, 1 euro
= 9,55 sek.

2.5.4 Undersökta adaptrar
Detta kapitel tar upp de undersökta adaptrarna och listar de efterfrågade parametrarna.
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2.5.4.1 PCAN-USB
Tillverkaren PEAK-systems från Tyskland har ett brett sortiment av produkter som
hanterar CAN kommunikation. Produkten PCAN-USB (figur 2.26, tabell 2.4) är deras instegsmodell inom området och deras enklaste variant. PEAK-systems tillverkar
även mer avancerade lösningar som kan hantera flera CAN-kanaler samtidigt.

Figur 2.26 – PCAN-USB.
Tabell 2.4 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
USB-version
Time stamp
Error frame detection
Error frame generation
Silent mode
Mikrokontroller
CAN-kontroller
CAN-transceiver
Galvanisk isolering
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
-Volym
-Datum
-Försäljningställe

PEAK-Systems
USB 3.0
42us
Ja
Ja
NXP SJA1000
NXP PCA82C2251
Ja, upp till 500V
Valbar
Max 200mA
-40 till +85 grader C
1991sek
1 st
29:e mars 2017
PEAK Systems

Tillverkarens hemsida: http://www.peak-system.com
Länk till produkten:

http://www.peak-system.com/PCANUSB.199.0.html?L=1

28 | BAKGRUND & TEORI

2.5.4.2 CAN USB 2.0 interface
Electronic System Design, esd, tillverkar både hård och mjukvara till bilindustrin.
De är verksamma inom flera olika områden men bilindustrin står för huvuddelen av
deras verksamhet. Esd är baserade i Tyskland. Data för CAN USB 2.0 Interface visas
i tabell 2.5. Produkten kan ses i figur 2.27.

Figur 2.27 – CAN USB 2.0 Interface.
Tabell 2.5 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
USB-version
Time stamp
Error frame detection
Error frame generation
Silent mode
Mikrokontroller
CAN-kontroller
CAN-transceiver
Galvanisk isolering
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
-Volym
-Datum
-Volym
-Försäljningsställe
-Datum

Electronic System Design
USB 2.0
1us
Ja
Ja
Ja
Philips ARM 7 LPC 2292
Integrerad i ARM processorn
Enligt ISO 11898-2
Nej
Max 250mA
0 till +50 grader C
2674/2388/2101 sek
1/20/100 st.
2017-04-05
1/20/100 st.
Mejlkonversation med esd
2017-04-05

Tillverkarens -Försäljningsställe
hemsida: https://esd.eu/en
Meljkonversation med esd
Länk till produkten:

https://esd.eu/en/products/can-usb2
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2.5.4.3 CANUSB
Lawicel AB är ett svenskt företag som säljer en egentillverkad produkt för CAN kommunikation. Lawicel tillverkar och säljer produkten CANUSB (figur 2.28 och tabell
2.6). Gratis mjukvara med begränsade funktioner ingår. Mjukvara för CAN 2.0B och
J1939 ingår inte vid köp av adaptern utan kostar 449sek extra.

Figur 2.28 – CANUSB.
Tabell 2.6 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
USB-version
Time stamp
Error frame detection
Error frame generation
Silent mode
Mikrokontroller
CAN-kontroller
CAN-transceiver
Galvanisk isolering
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
-Volym
-Datum
-Volym
-Försäljningställe
-Datum

Lawicel
USB 2.0
Ja, oklar upplösning
Ja
Philips SJA1000, 16MHz
Philips 82C251(enl ISO 11898-24V)
Nej
Max 100mA
-40 till +85 grader C
1508 sek (1059 hw + 449 sw)
1 st
2017-03-28
1st
Lawicel webshop
2017-03-28

Tillverkarens
hemsida: http://www.lawicel-shop.se/?lng=SWE&cur=SEK
-Försäljningsställe
Lawicel webshop
Länk till produkten:

http://www.can232.com/?page_id=16
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2.5.4.4 HD67390-U-D1
Adfweb är ett italienskt företag som utvecklar och producerar olika typer av elektronisk utrustning. De tillverkar olika typer av adaptrar och annan utrustning inom
många olika områden. Instegsmodell för CAN-USB överföring är HD67390-U-D1
(figur 2.29 och tabell 2.7). Ett av deras områden är CAN-kommunikation. USB version var inte specificerad.

Figur 2.29 – HD67390-U-D1.
Tabell 2.7 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
USB-version
Time stamp
Error frame detection
Error frame generation
Silent mode
Mikrokontroller
CAN-kontroller
CAN-transceiver
Galvanisk isolering
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
-Volym
-Datum
-Volym
-Försäljningställe
-Datum

Adfweb
Ja, oklar upplösning
Ja
Ja
Nej
2000VDC
Ja, valbar med switch
-40 till +85 grader C
1912sek
1 st
27:e
1st mars 2017
Mejlkonversation med Adfweb
27:e mars 2017

Tillverkarens -Försäljningsställe
hemsida: http://www.adfweb.com/home/default.asp
Mejlkonversation med Adfweb
Länk till produkten:

http://www.adfweb.com/home/products/CAN_RS232.asp
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2.5.4.5 USB-to-CAN v2
Ixxat är ett företag som säljer olika typer av kommunikationslösningar. De är verksamma inom olika branscher. Huvudområdena är maskiner, säkerhet och bilar. De
har flera olika produkter inom området CAN kommunikation. Ixxat är ett tyskt företag. Ixxats produkt CAN-to_USB v2 visas i figur 2.30 och data listas i tabell 2.8.

Figur 2.30 – CAN-to-USB v2.
Tabell 2.8 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
USB-version
Time stamp
Error frame detection
Error frame generation
Silent mode
Mikrokontroller
CAN-kontroller
CAN-transceiver
Galvanisk isolering
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
-Volym
-Datum
-Volym
-Försäljningställe
-Datum

Ixxat
USB 2.0
Ja
Ja
Ja
Infineon C161U, 24MHz, 32bit
Philips SJA1000
Texas Instruments SN65HVD251
800VDC/ 500VAC under en minut
Nej
Normalt 250mA, max 400mA
-40 till +85 grader C
2999sek(billigaste alternativ)
1 st
2017-04-04
1st
conrad.se
2017-04-04

Tillverkarens
hemsida: https://www.ixxat.com/home
-Försäljningsställe
conrad.se
Länk till produkten:

https://www.ixxat.com/products/products-industrial/pcinterfaces/pc-can-interfaces/details-pc-can-interfaces
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2.5.4.6 Leaf light HS v2
Kvaser är ett svenskt företag från Göteborg. De specialiserar sig på produkter för
CAN-kommunikation. Den undersökta produkten Leaf Light HS v2 är deras instegsmodell för CAN-kommunikation med USB (figur 2.31 och tabell 2.9).

Figur 2.31 – Leaf light HS v2.
Tabell 2.9 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
USB-version
Time stamp
Error frame detection
Error frame generation
Silent mode
Mikrokontroller
CAN-kontroller
CAN-transceiver
Galvanisk isolering
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
-Volym
-Datum
-Volym
-Försäljningsställe
-Datum

Kvaser
USB 2.0
100us
Ja
Nej
Nej
Mitsubishi M16C, 16 bit
Inbyggd i processorn
TJA 1051T (ISO 11898-2)
Ja
Nej
Normalt 70mA
-20 till +75 grader C
2655sek
1 st
2017-03-28
1st
Kvaser webshop
2017-03-28

-Försäljningsställe
Kvaser webshop
Tillverkarens hemsida: https://www.ixxat.com/home
Länk till produkten:

https://www.ixxat.com/products/products-industrial/pcinterfaces/pc-can-interfaces/details-pc-can-interfaces
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2.5.4.7 USBCAN modul1
Systec är ett tyskt företag som arbetar med elektronisk konstruktion och olika typer
av kommunikationssystem. De har flera olika typer av produkter för CAN kommunikation. För CAN-USB kommunikation har de adaptrar för 1, 2, 8 och 16 kanaler.
Produkten USBCAN modul1 i figur 2.32 har en kanal Data för samma produkt visas
i tabell 2.10.

Figur 2.32 – USB CAN modul1.
Tabell 2.10 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
USB-version
Time stamp
Error frame detection
Error frame generation
Silent mode
Mikrokontroller
CAN-kontroller
CAN-transceiver
Galvanisk isolering
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
-Volym
-Datum
-Volym
-Försäljningsställe
-Datum

Systec
USB 2.0
100us
Ja
Ja
Ja
Snabb 32-bit
Enl ISO 11898-2
Philips 82C251 (alt. finns)
Ja
Nej
Normalt 110mA
-40 till +85 grader C
2115 sek
1 st
2017-03-28
1st
Systec webshop
2017-03-28

Tillverkarens hemsida:
http://www.systec-electronic.com/
-Försäljningsställe
Kvaser webshop
Länk till produkten:
http://www.systec-electronic.com/en/products/industrial-communication/interfaces-and-gateways/can-usb-adapter-usb-canmodul1
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2.5.4.8 USB2CAN
USB2CAN tillverkas av ett företag från Litauen som heter 8devices (figur 2.33 och
tabell 2.11). 8devices tillverkar unika lösningar inom elektronikbranschen. Produkten använder en open-source programvara som heter CANAL.

Figur 2.33 – USB2CAN.
Tabell 2.11 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
8devices
USB-version
USB 2.0
Time stamp
Error frame detection
Ja
Error frame generation Silent mode
Ja
Mikrokontroller
ARM7 baserad, STR750FV2
CAN-kontroller
Inbyggd i mikrokontrollern
CAN-transceiver
MCP2551
Galvanisk isolering
Ja, 500V
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
575/504/434 sek
-Volym
1/20/100 st
-Datum
2017-04-04
-Volym
1st/20st/100st
-Försäljningsställe
8devices webshop
-Datum
2017-04-04
Länk till produkten:
http://www.8devices.com/products/usb2can
-Försäljningsställe
8devices webshop
Länk till programvara: http://www.vscp.org/wiki/doku.php/modules/usb2can
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2.5.4.9 CAN USB
CAN USB tillverkas av det tyska företaget AnaGate (figur 2.34 och tabell 2.12). AnaGate tillverkar olika typer av kommunikationsutrustning.

Figur 2.34 – CAN USB.
Tabell 2.12 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
USB-version
Time stamp
Error frame detection
Error frame generation
Silent mode
Mikrokontroller
CAN-kontroller
CAN-transceiver
Galvanisk isolering
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
Tillverkare
USB-version
-Volym
Time stamp
-Datum

AnaGate
USB 2.0
Ja
Ja
ARM9, 400MHz, 64MB flash, 2MB
MCP2515
SDRAM
Enl ISO 11898-2
Ja
Ja
Max 500mA
0-60 grader C
2387 sek
1 st
2017-04-04
1st
AnaGate webshop
2017-04-04

Länk till produkten:
http://www.anagate.de/en/products/AnaGateCA-Försäljningsställe
AnaGate webshop
NUSB.htm
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2.5.4.10
Tiny-CAN 2-XL
Tiny-CAN 2-XL tillverkas av det tyska företaget MHS Elektronik. MHS Elektronik
tillverkar flera olika typer av CAN-adaptrar. Tiny-CAN 2-XL är deras enklaste
inkapslade modell (figur 2.35 och tabell 2.13). Merparten av information finns bara
på tyska.

Figur 2.35 – Tiny-CAN 2-XL.
Tabell 2.13 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
USB-version
Time stamp
Error frame detection
Error frame generation
Silent mode
Mikrokontroller
CAN-kontroller
CAN-transceiver
Galvanisk isolering
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
-Volym
-Datum
-Volym
-Försäljningsställe
-Datum

MHS Elektronik
Oklart vilken version
Nej
Ja
Fujitsu MB96F315, 24MHz, 128kB
Inbyggd
i mikrokontrollern
RAM
NXP Semiconductors, PCA82C251
Ja
Max 120mA
-20 till +85 grader C
1591 sek
1 st
2017-04-05
1st
MHS Elektronik webshop
2017-04-05

Länk till produkten:
http://www.mhs-elektronik.de/index.php?module=arti-Försäljningsställe
MHS Elektronik webshop
kel&action=artikel&id=3
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2.5.4.11
USB-CAN-01
USB-CAN-01 network interface card tillverkas av ett amerikanskt företag som heter
Embedded Intelligence (figur 2.36 och tabell 2.14). Det är ett mindre företag som
bara tillverkar 3 stycken olika adaptrar för CAN-kommunikation.

Figur 2.36 – USB-CAN-01.
Tabell 2.14 – Efterfrågade funktioner.

Tillverkare
USB-version
Time stamp
Error frame detection
Error frame generation
Silent mode
Mikrokontroller
CAN-kontroller
CAN-transceiver
Galvanisk isolering
Intern terminering
Strömförbrukning
Temperaturområde
Pris
-Volym
-Datum
-Volym
-Försäljningsställe
-Datum

Embedded Intelligence
USB 2.0
1us
32-bit RISC processor
Inbyggd i mikrokontrollern
Enl 11898
Ja
Nej
200mA
-10 till +70 grader C
2522 sek
1 st
2017-04-05
1st
EI webshop
2017-04-05

Länk till produkten:
http://www.embeddedintelligence.com/index.html
-Försäljningsställe
Embedded Intelligence
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2.5.5 Övriga undersökta adaptrar
Flera produkter har undersökts men exkluderats på grund av att de faller utanför
avgränsningarna för undersökningen. Nedan följer ett urval av adaptrar som låg nära
att tas med i undersökningen.
USB2CAN – Information och datablad på engelska saknas.
http://www.rs.canlab.cz/?q=cs/usb2can_interface
VN1610 – Produkt från tyska företaget Vector. Har stöd för CAN-FD. Vector är
marknadsledande inom CAN-produkter men håller en väldigt hög prisnivå. Tillverkar inga CAN-adaptrar utan stöd för CAN-FD.
https://vector.com/vi_vn1600_en.html
J1939 to USB converter – Produkt från Simma Software med annan anslutning
än DB9.
http://www.simmasoftware.com/j1939-adapter-j1708.html
PCAN-USB FD – Liknande produkt som PCAN-USB från PEAK, fast med stöd för
CAN-FD
http://www.peak-system.com/PCAN-USB-FD.365.0.html?&L=1
CAN-4-USB-FX – Produkt från Zanthic technologies inc. Mindre tillverkare som
inte går att nå via email.
http://www.zanthic.com/can4usbfx.htm
USB/CAN-Interface – CAN-USB adapter från tyska företaget EMS Thomas
Wünsche. Produkten hade väldigt bristfällig information om specifikationer. Tillverkaren gick inte att nå via email.
http://www.ems-wuensche.com/product/datasheet/html/can-usb-adapter-converter-interface-cpcusb.html
En resultatsammanställning över alla undersökta adaptrar kan ses i tabell 2.15 på
nästa sida.
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Tabell 2.15 – Resultatsammanställning.

Namn

PCANUSB

Tillverkare
USB vers.
Time stamp
Error
frame detection
Error
frame generation
Silent
mode
Mikrokontroller

PEAK
3.0
42us
Ja

CAN
USB
interEsd
face
2.0

CANUS HD673
B
90-UD1
Lawicel
adfweb

USBLeaf
USBCA
to-CAN light hs N
v2
v2
modul
Ixxat
Kvaser
Systec
12.0
2.0
2.0

USB2
CAN

CAN
USB
AnaGate
2.0
Ja

Ja

100us
Ja

100us
Ja

8devices
2.0
Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

-

-

Nej
-

Ja
Infineon
C161U

Nej
Mitsubish
iM16C

Ja
32 bit

Inbyggd

SJA 1000

-

SJA 1000

Inbyggd

Enl
11898-2

82C251

-

TI
SN65HV
D251

-

-

Nej
250, max
0 - +50
2674

Nej
100, max
-40 - +85
1508

Ja,
2000VDC
Ja
-40 - +85
1912

Ja,
800VDC
Nej
250,norm
-40 - +85
2999

1us
Ja

2.0
Ja
Ja

Ja
Ja

-

Ja

-

Ja
-

Ja
Philips,
ARM 7,
LPC2292

CAN-kontroller
CAN-transceiver

NXP
SJA1000
NXP
PCA82C2
51

Galvanisk
isolering
Int. Term.
Ström [mA]
Temp [℃]
Pris[sek]

Ja,
500VAC
Ja, valbar
200, max
-40 - +85
1991

Tiny
USBCAN 2- CAN-01
XL
MHS
EI
Nej
-

2.0
1us
-

-

-

-

Ja
ARM 7,
STR750F
V2

Ja
ARM9,
400MHz

Ja
Fujitsu
MB96F
315

32-bit RISC

Inbyggd

MCP2515

Inbyggd

Inbyggd

TJA1051T

Enl
11898-2
82C251

MCP 2551

Enl ISO
11898-2

NXP
PCA82C
251

Enl 11898

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej
70, norm
-20 - +70
2655

Nej
110, norm
-40 -+85
2115

Ja,
500V
575

Ja
500, max
0- +60
2387

120, max
-20 -+85
1591

Nej
200, norm
-10 -+70
2522
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2.5.6 Utvärdering
Samtliga undersöka adaptrar kan utföra grundkravet för undersökningen, d.v.s. läsa
in CAN 2.0B-ramar och presentera dem på en datorskärm. 11 av 12 adaptrar hade ett
prisläge på 1500–3000 sek. USB2CAN från 8devices stack ut med ett lågt pris, 575
sek. De specificerade funktionerna på 8devices produkt var inte markant sämre.
Dock saknas mjukvarustöd till adaptern. Många funktioner var svåra att hitta data
på. Bufferstorlek och sannolikhet att tappa ramar är två exempel på data som var
svår att komma över. De undersökta adaptrarna är på pappret likvärdiga. Funktionsmässigt så skiljer sig enbart detaljer mellan dem. Det var svårt att göra en fullständig
jämförelse då all data inte fanns tillgänglig.

2.5.7 Rekommendationer
Ett antagande för detta projekt är att kvalitet på adaptrarna är av mindre relevans.
Detta på grund av typen av data som överförs. Det data som ska överföras från sensorer till dator är information om aktuellt ventiltryck, hjulposition, larmnivåer samt
temperatur. Skulle en ram missas är detta av mindre relevans. Sensorerna skickar
sin information kontinuerligt och missas en ram så skickas en ny några sekunder
senare. Nästa antagande är att även de ”sämre”, billigare adaptrarna fungerar bra.
Med detta menas att de klarar av att hantera de flesta datamängder under rimliga
förhållanden. Högsta möjliga kvalitet blir överdrivet för detta projekt. På grund av
detta blir rekommendationen att välja pris som den viktigaste egenskapen. Då blir
bästa val:
1. USB2Can från 8devices
2. CAN-USB från Lawicel
3. Tiny CAN 2-XL från MHS Elektronik

2.5.8 Motiv för egen design
Efter marknadsundersökningen var genomförd övervägdes att köpa en adapter och
att använda den i projektet istället för att bygga en egen. Det var i detta läge inte helt
klart vilken roll J1939 spelade i projektet och hur protokollet fungerade. De enda
J1939-bibliotek som hittades var firmwarebibliotek från Microchip. Det fanns även
att köpa protokollstackar för mjukvara från flera olika tillverkare men dessa var väldigt dyra. Att utveckla ett eget kort sågs som den säkraste lösningen för att kunna
genomföra projektet samt billigare än att köpa in protokollstackar för mjukvaruutveckling. Andra fördelar med att bygga ett eget kort var att det skulle ge Motion Control erfarenhet av CAN. Något de eftersträvar. Kortet skulle senare kunna utvecklas
till att bli en fullvärdig CAN-adapter och denna skulle kunna säljas kommersiellt.
Den skulle kunna göras billigare de flesta existerade adaptrar och säljas med vinst.
Ett egenutvecklat kort skulle ge kontroll över utformningen så att det kan anpassas
för detta specifika fall.
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3 Metod och resultat
Detta kapitel beskriver hur CAN-adapterkortet har konstruerats samt det färdiga resultatet.

3.1 Design
Kortets konstruktion beskrivs i tre delar. CAN-delen, USB-delen och övriga
funktioner. Kortets funktion kan ses i figur 3.1. Kortet är byggt för att kunna föra
över ramar i båda riktningar, d.v.s. både från CAN till USB och från USB till CAN.
För detta projekt har bara CAN till USB implementerats i firmware. Hårdvaran
klarar dock båda riktningar.

Figur 3.1 – Principiell funktion för CAN-adapterkort.

Ett blockschema över kortets konstruktion kan ses i figur 3.2. Blockschemat visar
CAN-adapterkortets samtliga delar som block och hur de hänger samman. I blockschemat finns även periferienheter med.

Figur 3.2 – Blockschema för CAN-adapterkort.

3.1.1 CAN-delen
CAN-bussen ansluts till adapterkortet med en DB9-kontakt. 120 Ohms
termineringen är valbar med en jumper och kan kopplas in eller ur efter önskemål.
CAN-transceivern gör om CAN-bussens differentiella spänningsnivåer till TTL-
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nivåer. CAN-kontrollern hanterar hela CAN-protokollet, dvs. skickar och tar emot
ramar. En CAN-kontroller rekommenderas generellt att användas tillsammans med
en extern oscillator. Detta för att den interna oscillatorn inte är exakt nog för CANprotokollet [4]. Mikrokontrollern har valts med en inbyggd CAN-kontroller. CANkontrollern i mikrokontrollern tar emot CAN-ramarna, behandlar dessa och skickar
dessa vidare. CAN-delen av adapterkortet kan ses i figur 3.3.

Figur 3.3 – Blockschema CAN-del.

3.1.2 USB
Mikrokontrollern skickar vidare CAN-ramarna med USB till en persondator efter
avkodning från CAN- till ASCII-format. USB-kommunikationen sker med en extern
USB-UART brygga. Detta för att den valda mikrokontrollertypen inte finns med både
inbyggd CAN-kontroller och USB. Bryggan tar emot data med UART och skickar
data vidare med USB [12]. UART-USB bryggan kräver en extern oscillator för att
fungera [12]. Bryggan har även utgångar som indikerar aktivitet på USB-bussen [12].
Dessa utgångar kopplades till LED-dioder. Bryggan har även ben som används för
eventuell konfiguration samt en reset ingång. Dessa ben används inte i detta projekt
men har letts fram till en stiftlist. Reset knappen har kopplats till en switch.
Adapterkortet ska även skyddas från transienter på USB-bussen och förseddes
därför med en skyddskrets för detta. Adapterkortet är försett med en USB kontakt
av typ B, hona för uppkoppling mot USB-buss. Från USB-bussen tas
spänningsmatningen till kortet. USB-kontakten är även försedd med en LED-diod
som indikerar att kortet är spänningssatt. Ett blockschema över USB-delen av kortet
kan ses i figur 3.4 nedan.
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Figur 3.4 – Blockschema USB-del.

3.1.3 Övrigt
Programmering av mikrokontrollern sker genom ICSP [4]. Kortet är försett med en
stiftlist för detta. Kortet är även försett med en stiftlist för UART. Denna UART har
inte använts under projektet utan finns med för eventuell framtida utveckling. Samtliga oanvända ben har kopplats till stiftlister. En LED-diod är kopplad till en I/O
port. Denna LED-diod används för att indikera aktivitet på CAN-bussen. MCLR är
kopplad till jord via en switch. Switchen är normalt öppen (NO). Blockschema över
periferifunktioner för adapterkortet kan ses i figur 3.5.

Figur 3.5 – Periferifunktioner för CAN-adapterkort.
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3.2 Konstruktion
I detta kapitel beskrivs komponentval, schemaritning och PCB-design. Kortet innehåller en inpatchad komponent, transceivern MCP2561. kapitel 3.2.4 beskriver
denna patchning.

3.2.1 Komponenter
CAN-adapterkortet har flera olika komponenter som inte tas upp här. Dessa komponenter utgörs av stiftlister, switchar, kondensatorer, resistorer och LED-dioder. För
information om dessa se schema. Samtliga komponenter drivs med 5 Volt från USB.
3.2.1.1 CAN-transceiver - MCP2561
Den transceiver som valts är MCP2561 från Microchip (figur 3.6). MCP2561 är till
skillnad från den ursprungliga transceivern ADM3054 inte galvaniskt isolerad.
MCP2561 valdes efter att den hade testats tillsammans med kortet när ADM3054
inte fungerade som tänkt. MCP2561 uppfyller de krav som ställs på funktion, temperatur och spänningsnivåer [4][15].

Figur 3.6 – MCP2561.

Figur 3.7 – PIC18F66K80.

3.2.1.2 CAN-kontroller/ MCU – PIC18F66K80
Adapterkortet designades med en CAN-kontroller inbyggd i mikrokontrollern.
PIC18F familjen valdes för att det till den fanns färdiga bibliotek från Microchip samt
flera tydliga exempel som beskriver hur de ska användas [7]. Senare, under firewareutvecklingen, visade det sig att de bibliotek och programexempel som fanns var
inaktuella. Biblioteksfiler genereras istället med MCC, Microchip Code Configurator.
Programexempel för detta fanns inte utan fick experimenteras fram. Vid det tillfälle
då mikrokontrollern valdes var detta inte klart och med facit i hand skulle en annan
mikrokontroller valts istället.
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Kraven på mikrokontrollern var att den skulle ha:
•
•
•
•
•

1 Inbyggd CAN-kontroller
1 SPI
2 UART
Så mycket programminne som möjligt.
Så många I/O portar som möjligt.

Microchip PIC18F66K80 är den mikrokontrollern som valts (figur 3.7).
PIC18F66K80 är den enhet bland de PIC18 som uppfyller de ställda kraven som har
mest programminne och flest I/O portar. Motion Control har även god erfarenhet av
användning av PIC18-kretsar.
3.2.1.3 UART-to-USB brygga
Adapterkortet behöver en extern komponent för USB-kommunikationen. Detta på
grund av att inbyggd USB-modul saknas på samtliga PIC18 som har en inbyggd
CAN-kontroller. Kravet på komponenten är att den ska fungera enligt USB 1.1
standarden eller högre samt använda UART för kommunikation med
mikrokontrollern. Den valda komponenten heter MCP2200 och tillverkas av
Microchip (figur 3.8). MCP2200 uppfyller de ställda kraven samt var den komponent som låg lägst i pris [12].

Figur 3.8 – MCP2200.

Figur 3.9 – SR05.

3.2.1.4 Isolering och transientskydd – SR05
Adapterkortet förseddes med transientskydd mot USB. Den ursprungliga tanken var
att galvaniskt isolera samt transientskydda kretsen även mot CAN-bussen. Efter problem uppstått med den isolerade tranceivern ADM3054 och den ersatts med
MCP2561 togs även övriga isoleringskretsar bort då de inte längre fyllde någon
funktion. Dock så behölls transientskyddet mot USB i designen. Transientskyddet
sker genom en TVS-array. Den komponent som valts heter SR05 och tillverkas av
Semtech (figur 3.9). SR05 valdes på inrådan av anställd på Motion Control. Motion
Control har använt denna krets i flera konstruktioner. SR05 ger skydd mot ESD,
transienter och blixtnedslag [13].
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3.2.1.5 Oscillatorer
CAN-adapterkortet har två oscillatorer. En till UART-USB-bryggan och en till CANkontrollern. CAN-kontrollern behöver exakt klockning. Frekvensfelet får inte vara
större än 0,1 % enligt Microchip [4]. I en skyddad miljö kan felet vara större, men i
en faktisk miljö med elektriska störningar är en exakt klockning viktigt för att CANkontrollern ska fungera som tänkt [4]. Därför används en extern oscillator i form av
en kristall. Microchip har använt 20MHz i en referensdesign och därför valdes denna
frekvens (figur 3.10). UART-USB bryggan ska enligt datablad använda en kristall på
12MHz och förseddes därför med en sådan [12]. Båda oscillatorerna behöver rätt dimensionerade kondensatorer för att fungera. Kondensatorerna för 12 MHz oscillatorn ska vara 30 pF. För 20 MHz oscillatorn ska de vara 15 pF. Se kapitel 3.2.2
Schema för inkoppling. Dessa kondensatorer är kritiska och kan inte bytas ut [4][12].

Figur 3.10 – HC49, 20MHz.

3.2.1.6 Kontakter
CAN-adapterkortet har utrustats med en DB9-hane-kontakt mot CAN-bussen. DB9
är den vanligaste typen av kontaktdon för CAN-bussen. Mot USB sidan har kortet
försetts med en USB-B-honkontakt.

3.2.2 Schema
Schemat har gjorts i Cadstar 8. Schemat har delats upp i tre delar på inrådan från
anställda på Motion Control. De tre delarna är sammankopplade elektriskt. Uppdelningen är för att göra designen tydligare och mer överskådlig.
1) Mikrokontroller (figur 3.11)
2) USB (figur 3.12)
3) CAN (figur 3.13)
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Notera att schemat är gjort innan patchningen och inte är uppdaterat efter det. CANdelen är inaktuell men visas här ändå. Detta är den schemafil som har använts för
att producera det färdiga kortet.
3.2.2.1 Mikrokontroller

Figur 3.11 – Mikrokontroller.

Funktioner som tillhör CAN har placerats till vänster om MCU och funktioner som
tillhör USB till höger. Övriga funktioner har placerats där de naturligt passar in i
schemat. Schemabilden av MCU har i schemat delats upp i två delar, en del för spänningsmatning och en del för alla övriga funktioner. Spänningsmatningen är den
mindre delen längst ner i figur 3.11. Övriga funktioner är den större avlånga delen.
MCU är en enhet i verkligheten och är inte uppdelad.
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1) ICSP har kopplats in till MCU enligt anvisningar från Microchip [4]. En stiftlist med 5 pinnar används för att ansluta programmeraren till kortet.
▪ 𝑉𝑝𝑝 kopplas till MCLR (pin 28 MCU).
▪ 𝑉𝑑𝑑 kopplas till 5 Volt (spänningsplan).
▪ 𝑉𝑠𝑠 kopplas till jord (jordplan).
▪ PGD kopplas till PGD (pin 23 MCU).
▪ PGC kopplas till PGC (pin 22 MCU).
2) MCLR kopplas till jord via en switch. Storlek på resistorer har valts efter rekommendationer från Microchip [4].
3) CANTX och CANRX på CAN-transceivern dras till port 15 respektive port 16
på MCU. CANRX och CANTX är felmärkta på mikrokontrollern i schemafilen.
CANTX ska vara på port 15 och CANRX ska vara på port 16. Observera att
kopplingen är korrekt. Det enda som är fel här är märkningen som är väldigt
opedagogisk.
4) Oscillatorn kopplas in på OSC1 (port 46) och OSC2 (port 47). Oscillatorn
kopplas till jord genom två kondensatorer på 15 pF vardera enligt exempel
från Microchip [4].
5) En LED kopplas till port 21. Den är märkt CAN och ska användas för att indikera aktivitet på CAN-bussen.
6) UART1 är dragen till en stiftlist. UART1 används inte i detta projekt utan ska
göras tillgänglig för framtida utveckling.
▪ 𝑇𝑥1 (port 12 MCU) kopplas till stift 1.
▪ 𝑅𝑥1 (port 6 MCU) kopplas till stift 2.
▪ RG2 (port 11 MCU) kopplas till stift 3.
▪ RG4 (port 18 MCU) kopplas till stift 4.
▪ Stift 5 kopplas till jordplanet.
7) UART2 är dragen till UART-USB-bryggan MCP2200. UART2 överför data
från MCU till USB.
▪ 𝑇𝑥2 (port 61 MCU) kopplas till 𝑇𝑥 (port 10 på MCP2200).
▪ 𝑅𝑥2 (port 60 MCU) kopplas till 𝑅𝑥2 (port 12 på MCP2200).
▪ RE2 (port 39 MCU) kopplas till RTS (port 11 på MCP2200).
▪ RE1 (port 38 MCU) kopplas till CTS (port 13 MCP2200).
8) Samtliga oanvända portar är framdragna till stiftlister för framtida utveckling.
9) Spänningsmatningen är inkopplad enligt rekommendationer från Microchip
[4].
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3.2.2.2 USB
UART-USB bryggan har kopplats till UART2 på MCU. Den används för att föra över
data från MCU till USB

Figur 3.12 – USB.

1) Matningsplan kopplas till port 1 VDD och jordplan till port 28 VSS
2) Oscillatorn på 12 MHz kopplas in på port 2 och 3. Den kopplas till jord genom
två stycken 30 pF kondensatorer. Storleken på både oscillator och kondensatorer är kritisk och kan inte bytas ut.
3) RESET hålls hög genom att kopplas till 5 Volt genom en resistor. RESET dras
även till jord genom en knapp för återställning av kortet.
4) Port 10-13 ansulter till MCU (se kapitel 3.2.2.1)
5) Till port 5 och 6 ansluts två stycken LED. Dessa LED ska indikera aktivitet på
USBTX respektive USBRX.
6) Port 18 är D- och port 19 är D+. De ansluts till motsvarande portar på USBkontakten. Transientskyddet SR05 ansluts mellan de två ledarna.
7) 𝑉𝑈𝑆𝐵 ansluts till jord genom en avkopplingskondensator.
8) Oanvända portar dras till en stiftlist för framtida utveckling.
9) Från USB-kontakten tas spänningsmatningen till hela kortet. 𝑉𝑐𝑐 kopplas till
kortets spänningsplan och GND samt SHIELD till kortets jordplan. Till 𝑉𝑐𝑐
kopplas kortets bulkkondesator på 100 uF. Den används för att hålla kortets
spänningsnivå konstant.
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3.2.2.3 CAN
CAN-transceiver i schemat i figur 3.13 är ADM 3054. Den har ersatts av MCP2561,
se kapitel 3.2.4 Patchning. Den sträckade linjen representerar kortets isoleringsbarriär.

Figur 3.13 – CAN.

1) CAN-bussen kopplas till CAN-adapterkortet genom DB9-kontakten. Port 2 på
DB9 kopplas till CAN_H och port 7 till CAN_L på CAN-transceivern. Detta är
de differentiella signalerna som kommer från CAN-bussen.
2) Mellan CAN_H och CAN_L finns ett valbart termineringsmotstånd på 120
Ohm som aktiveras eller avaktiveras med en jumper.
3) CAN-signalerna i TTL-format kommer in och ut från CAN-transceivern på
TxD och RxD. TxD och RxD kopplas till CANTX och CANRX på MCU.
4) Övriga delar kommenteras inte då de är inaktuella.
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3.2.3 PCB
Mönsterkortet har designats i CadStar 8. Det är tillverkat i fyra lager.
•
•
•
•

Plan 1 – Signallager
Plan 2 – Jord
Plan 3 – Spännings- och signallager
Plan 4 – Signallager

Plan ett och fyra används som signallager. Plan två som jord- och tre som spänningslager. Lager tre har även använts som signallager då alla signaler inte rymdes på de
två rena signallagren. Mönsterkortet kan ses i figur 3.14 och en bild från CadStar kan
ses i figur 3.15 nedan.

Figur 3.14 – Färdigt mönsterkort.

Figur 3.15 – Bild från CadStar.

Designprincipen var att placera alla komponenter tillhörande CAN-delen i en del av
kortet (överst på figur 6.9 och 6.10 ovan). Mikrokontrollern placerades centralt i
mitten. Komponenter tillhörande USB-kommunikationen placerades i andra delen
av kortet (nederst på figurerna ovan). Komponenter som hör samman har i sådan
utsträckning som möjligt placerats nära varandra. Detta har kombinerats med att en
strävan efter att göra praktiskt användbart genom att placera stiftlister och knappar
lättåtkomliga och LED-dioder där de passar in estetiskt. Oscillatorer har placerats så
nära mikrokontrollern respektive UART-USB bryggan som möjligt. Kondensatorer
och skyddskretsar har även de placerats så nära de enheter de ska driva som möjligt.
Bulkkondensatorn har placerats nära USB-kontakten och avkopplingskondensatorerna ligger nära de ingångar de ska driva.
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3.2.3.1 Routing
Kritiska routar som oscillatorerna och de ledare som överför data har prioriterats.
Dessa ledare har dragits obrutna i samma lager utan vior. Routar till pinlisterna har
låg prioritet och har dragits genom flera lager vid behov. Avkopplingskondensatorer
har använts för att hålla spänningsmatningen stabil. Kondensatorer har även använts för att motverka knappstudsar.
3.2.3.2 Signallager
Lager 1 är det primära signallagret. I detta lager dras så många som möjligt av signalledarna. Här kopplas även alla ytmonterade komponenter in. Lager 1 visas i figur
3.16 nedan och lager 4 i figur 3.17. Lager 4 är det sekundära signallagret. I lager 1
och 4 dras enbart signalledare.

Figur 3.16 – Lager 1.

Figur 3.17 – Lager 4.

I dessa två lager av samtliga prioriterade signaler dragits. Signalerna har i sån utsträckning det är möjligt dragits obrutna.
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3.2.3.3 Jord och matingsplan
Lager 2 är ett rent jordlager och är fyllt med koppar. Inga signaler har dragits här. I
figur 3.18 syns isolationsbarriären på kortet tydligt i vit. Det mörkblå på kortet är
koppar. Uppe i vänstra hörnet syns siffran 2. Detta är en lagermarkering som finns
på alla lager på kortet. Siffran 3 syns exempelvis på figur 3.19 på samma ställe. Dessa
markeringar finns även med på figurerna på föregående sida.

Figur 3.18 – Lager 2 (jord)

Figur 3.19 – Lager 3 (spänning)

Lager 3 (figur 3.18) är matningslager och är precis som lager 2 fyllt med koppar. I
lager 3 har dock även vissa signaler dragits. Detta för att det var så pass många ledare
som skulle dras från I/O pinnar på MCU till stiftlister. Det hade varit möjligt att enbart använda två lager för att dra signaler. Det ansågs fördelaktigt av anställda på
Motion Control att dra så många ledare som möjligt obrutna och att undvika vior.
Det gör kortet billigare och kvaliteten på ledarna blir bättre. Därför används även
lager 3 som signallager. I detta lager har de minst prioriterade ledarna dragits.
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3.2.3.4 Montering
I figur 3.20 visas silkscreentrycket. Silkscreentrycket ”målas” på mönsterkortet med
vita markeringar. Det används för att hjälpa till att placera komponenter på kortet
men även för att märka upp dem åt en slutanvändare. Kretskortet färdigställdes genom att komponenterna löddes fast för hand. I figur 3.21 syns lödmasken. Samtliga
de gröna delarna är ytor för lödning av komponenter. Övriga ytor (den gröna ytan på
riktiga kortet) stöter ifrån sig lödtenn vilket förenklar lödningen. Kretskortet
färdigställdes genom att löda fast komponenterna för hand. Det färdigmonterade
kretskortet kortet kan ses i figur 3.22.

Figur 3.20 – Silkscreen.

Figur 3.21 – SolderMask.

Figur 3.22 – Färdigmonterat kretskort.
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3.2.4 Patchning
Under projektet upptäcktes att transceivern inte fungerade som tänkt. Den ursprungliga transceivern, ADM3054, var galvaniskt isolerad [14]. Med denna transceiver kom inte ACK-ramarna fram i tid. Detta gjorde att adapterkortet inte fungerade.
ADM3054 byttes ut mot den oisolerade transceivern MCP2561 från Microchip [15].
Med denna transceiver fungerade kortet som tänkt. Mönsterkortet var designat innan detta fel upptäcktes och är konstruerat för ADM3054. MCP2561 patchades in
istället för ADM3054. MCP2561 har inte samma benkonfiguration som ADM3054,
se figur 3.23 och 3.24 nedan. Därför kunde inte komponenterna bara bytas ut mot
varandra. Istället fick MCP2561 fästas med gula patchkablar (figur 3.25). Hur
MCP2561 kopplades in kan ses i tabell 3.1 nedan.
Tabell 3.1 – Benkonfiguration.

MCP2561
1
2
3
4
5
6
7
8

ADM3054
6
3
7
5
11
12
2

Figur 3.23 – MCP2561.

Figur 3.24 – ADM3054.

LED5 (ISOL) är inte längre inkopplad på den nya versionen. Den var kopplad till
VddSense på ADM3054. Någon motsvarande utgång finns inte på MCP2561. Den
isolerade DC-DC omvandlaren TES1-0511 togs bort. Den fyllde inte längre någon
funktion då MCP2561 inte är isolerad. De
borttagna/ersatta komponenterna kan ses i
figur 3.26.

Figur 3.25 – MCP2561 inpatchad.

Figur 3.26 – Borttagna komponenter.
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Samtliga borttagna eller ersatta komponenter kan ses i tabell 3.2 nedan. Schema
och PCB-ritningar har inte uppdaterats med förändringarna. CAN-adapterkortet var tänkt att vara galvaniskt isolerat. Efter patchningen saknar det isolering utöver CAN-standarden.
Tabell 3.2 – Komponentförändringar efter patchning.

Komponent
C18
C19
C20
R6
LED5-ISOL
ADM3054-IC4
TES1-0511-IC3

Ersatt/Borttagen
Borttagen
Borttagen
Borttagen
Borttagen
Borttagen
Ersatt med MCP2561
Borttagen

I figur 3.27 kan isolationsbarriären i kopparen på mönsterkortet ses. Den finns med
på kortet men fyller i dagsläget ingen funktion.

Figur 3.27 – Isolationsbarriär.
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3.3 Firmware
Mplab X version 3.40 har använts som utvecklingsmiljö. All kod är kompilerad i XC8
version 1.35. Den firmware som används i projektet är baserad på genererade filer
från MCC (Microchip Code Configurator). MCC har varit viktigt i synnerhet för att
generera biblioteksfiler till CAN. All firmwarekod är skapad för PIC18F66K80.
PIC18F66K80 har en inbyggd ECAN-modul som används för att hantera CAN-kommunikationen [4]. Firmwaredesignen beskrivs i tre delar. Inläsning, formatering och
skicka CAN-ramar. Även en kort beskrivning för hur J1939-ramar avkodas ges. Principen för hur programmet arbetar kan ses i flödesdiagrammet i figur 3.28 nedan.

Figur 3.29 – Inläsning av CAN-ram
Figur 3.28 – Flödesdiagram firmware

3.3.1 Inläsning av CAN-ramar
Den kritiska delen för att läsa in CAN-ramar är konfigureringen av ECAN-modulen.
Om ECAN-modulen är rätt konfigurerad (och hårdvaran är korrekt) blir inläsningen
av CAN-ramar elementär. Detta i synnerhet om MCC används för att skapa stödfunktioner. Stegen som måste genomföras för att läsa in CAN-ramar kan ses i figur
3.29 ovan. EUSART2 ska konfigureras att sända med avbrott och 9600 Baud.
EUSART konfigureringen visas inte i detta dokument.
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3.3.1.1 FIFO
Den metod som valts för att läsa in CAN-ramar är FIFO då denna metod ansågs bäst
lämpad för CAN-adapterkortet. FIFO benämns av Microchip även som MODE 2 [4].
Noterbart är att de övriga metoderna (MODE 0 och MODE 1) med stor sannolikhet
hade gett en ekvivalent funktionalitet. Detta har dock inte testats praktiskt. FIFO
väljs vid konfigureringen av projektet i MCC (figur 3.30). MCC genererar sedan filer
för projektet automatiskt (figur 3.31).

Figur 3.30 – Inställning i MCC.

Figur 3.31 – Genererad kod från MCC.

3.3.1.2 Filter
Filter för ECAN-modulen måste ställas in för att den ska fungera som avsett. De ställs
in efter CAN-ramarnas id. Om inte ECAN-modulen är inställd på att ta emot en viss
typ av ram kommer modulen att ignorera dessa ramar [4]. Detta kan ställas in i MCC
på ett liknande sätt som valet av metod som nämndes ovan. Filtren har dock för detta
projekt ställts in manuellt och inte genererats av MCC. Detta på grund av felsökningsarbete under utvecklingen av firmware. Vid eventuell vidareutveckling av kortet bör detta förändras för förenklat utvecklingsarbete. För detta projekt är ECANmodulen inställd på att acceptera alla CAN-ramar. Det finns fyra kritiska moment
för konfigureringen.
1) Ställ in värde på mottagningsmaskarna (figur 3.32). 0x00 betyder ta emot
alla värden på motsvarande del av inkommande CAN-id [4]. I figur 3.33 visas
hur mottagningsmaskarna hänger samman med ett TPMS CAN-id.

Figur 3.32 – Mottagningsmaskar.

Figur 3.33 – Mask i förhållande till CAN-id.

2) Filtren som ska användas måste aktiveras [4]. För detta projekt används bara
ett filter. Kontrollregister 0 för mottagnings filtret sätts till 0x01. Kontrollregister 1 sätts till 0x00 och är inaktivt (figur 3.34).
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Figur 3.34 – Aktivering av filter

3) Bestäm vilken mask som ska användas för vilket filter [4]. I figur 3.35 visas
hur filter noll ställs in efter mask RXM0 (punkt ett och figur 3.33). Övriga
filter används inte.

Figur 3.35 – Filter noll ges värdet av RXM0.

4) Ställ in värde på filter som ska användas [4]. I detta fall används enbart filter
noll och det filtret ställs in till att ta emot allt (figur 3.36). Övriga filter ställs
även de in till noll, men dessa filter aktiveras aldrig.

Figur 3.36 – Inställning av filter.
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3.3.1.3 CAN Bit Timing
Parametrarna för CAN Bit Timing måste ställas in korrekt för att en CAN-nod ska
fungera. Börja med att konfigurera oscillatorn. En extern oscillator på 20 MHz användes i projektet. Konfigureringen i MCC kan ses i figur 3.37.

Figur 3.37 – Oscillator inställningar i MCC.

Genom att ställa in CAN-bussens hastighet, i detta fall 250kbps och välja värde på
Time Quanta (𝑇𝑞 sattes till 8) så beräknar MCC parametrarna automatiskt (figur
3.38 och 3.39).

Figur 3.38 – MCC, CAN Bit Timing.

Figur 3.39 – Kod för CAN Bit Timing.

3.3.1.4 Huvudloop
ECAN-modulen är nu inställd på att använda FIFO-metoden för att ta emot CANramar och har konfigurerade filter. Kommer en ny CAN-ram till ECAN-modulen så
placeras den i ett ledigt mottagningsregister. ECAN-modulen sätter då RXFUL-biten
(figur 3.40) i registret till 1. Efter att en CAN-ram i mottagningsregistret har behandlats sätts värdet på RXFUL till noll. Notera att ramen trots detta ligger kvar i registret
även om RXFUL sätts till noll. Ramen ligger kvar i mottagningsregistret tills den
skrivs över. En intern programpekare pekar på det register som har den CAN-ram
som väntat längst om fler ramar finns i ECAN-modulen [4].

Figur 3.40 – RXFUL.
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Innan huvudloopen skapas en variabel av uCAN_MSG typ. uCAN_MSG typen är definierad i headerfilen ecan.h och är skapad av MCC. När en CAN-ram ska föras över
från ett mottagningsregister för att behandlas av programmet sparas ramen tillfälligt
på denna variabel. I huvudloopen, som körs konstant, undersöks om någon ny CANram har kommit in till ECAN-modulen. Det görs med funktionen CAN_receive()
som genererats av MCC. En pekare till uCAN_MSG-variabeln skickas som argument
med CAN_receive(). Om en ny CAN-ram finns i något av mottagningsregistren så
sparas den ramen på uCAN_MSG variabeln och RXFUL för registret sätts till noll.
Den nyinkomna ramen behandlas av programmet med funktionen
send_CANRX_to_UART2TX(). Processen upprepas sedan om och om igen så länge
mikrokontrollern är igång. Förfarandet kan ses i figur 3.41 nedan. Notera att ECANmodulen kan ta emot nya CAN-ramar under hela programkörningen. De nya CANramarna läggs i FIFO-kön när de inkommer även om programmet är upptaget med
annat [4].

Figur 3.41 – Programmets huvudloop.

3.3.2 Behandling av CAN-ramar
För att kunna visa ramarna som är av typ uCAN_MSG i ett terminalprogram (eller
annan typ av program) konverteras de till ASCII-format. Antingen kan hela ramar
skickas till terminalfönstret eller så skickas avkodad mätdata.
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3.3.2.1 Skicka hela CAN-ramar
För att skicka en hel CAN-ram används funktionen CAN_to_ASCII(). CAN-ramen
som ska konverteras och en array för att spara den konverterade ramen skickas som
argument med CAN_to_ASCII(). CAN_to_ASCII() använder stödfunktionen
byte_to_ASCII(). CAN_to_ASCII() går igenom hela CAN-ramen och skapar önskad
formatering för presentation (figur 3.42).

Figur 3.42 – CAN_to_ASCII().

byte_to_ASCII() konverterar siffrorna i CAN-ramen, byte för byte, till ASCII-kod
och placerar dem på rätt plats i arrayen (figur 3.43).

Figur 3.43 – byte_to_ASCII().
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3.3.2.2 Avkodning av ramar
Programmet innehåller även funktioner för att avkoda J1939-ramarna. För detta används funktionerna i ”display_terminal.c” och ”display_terminal.h”. Funktionerna
är inte speciellt krångliga men programkoden är lång och visas därför inte här. För
beskrivning av teorin om hur ramarna avkodas se kapitel 2 Teori. De avkodade ramarna skickas på likande sätt som de hela ramarna i figur 3.41. I figur 3.44 visas
main-funktionen med avkodningsfunktionen inkluderad.

Figur 3.44 – Avkodningsfunktion.
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3.3.3 Skicka CAN-ram till USB
UART-USB-bryggan som används för USB-kommunikation tar emot data via UART
och konverterar den till USB-format. För att skicka data på USB-bussen skickas data
med UART till bryggan. För detta projekt användes UART2. UART är konfigurerad
att sända med avbrott. Efter att CAN-ramen konverterats till ASCII skickas den
tecken för tecken med EUSART2_Write() (figur 3.45). För att visa avkodad data på
terminalprogrammet istället för hela ramar används funktionen send_decoded_CAN_to_UART2TX() . Output i terminalprogram kan ses nedan. I figur 3.46
visas överföring av hela oavkodade ramar. I figur 3.47 visas hur överföringen ser ut
när ramarna är avkodade.

Figur 3.45 – send_CANRX_to_UART2TX().

Figur 3.46 – Hela CAN-ramar.

Figur 3.47 – Output av avkodade ramar.
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3.4 Instruktioner
Detta kapitel innehåller instruktioner för hur det utvecklade systemet används i
praktiken. Systemet är en expansion av det existerande systemet J1939 – TPMS.
Med hjälp av det nyutvecklade CAN-adapterkortet kopplas J1939 – TPMS till en dator. På detta sätt kan användaren få tillgång till ventildata direkt på sin dator och
slipper använda tidigare displayenhet. En översiktsbild av systemet kan ses nedan.
CAN-adapterkortet och dess placering i systemet är markerat med streckade linjer.
(figur 3.48)

Figur 3.48 – Översiktsbild.

3.4.1 Ingående delar
Delarna TPMS Hand Tool, ventilsensorer och TC01 – uppsamlingsenhet beskrivs i
kapitel 2.4 Existerande TPMS-system. Utöver dessa tre delar behövs CAN-adapterkortet som beskrivs i denna rapport samt en dator.
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Datorn behöver ha följande egenskaper:
•
•
•

Terminalprogram. (Systemet har testats med PuTTY.)
USB-2.0 ingång. (USB 2.0 är bakåtkompatibelt så även USB 1.1 fungerar.)
Windows 10.1. (Systemet har testasts med Windows 10.1 Andra
operativsystem bör ge ekvivalent funktion. Dock så har detta inte testats.).

Dessutom behövs kabelage och kontaktdon, både för USB och CAN.

3.4.2 Inkoppling av systemet
Detta avsnitt beskriver hur systemet kopplas in.
3.4.2.1 Installation CAN-delen
- Koppla ihop J1939 – TPMS systemet med CAN-adapterkortet enligt tabell
3.3.
-

Koppla grön, orange och eventuellt vit ledare på TC01 till en DB9 kontakt.
(figur 3.49)

Tabell 3.3 – Inkoppling DB9.

Ledare - Definition
TC01

DB9

RÖD

12-24V, VDD -

GUL

12-24V, ACC

-

SVART

GND

-

GRÖN

CANH

PIN 7

ORANGE

CANL

PIN 2

VIT

120 Ohm

Figur 3.49 – DB9.

-

Grön ledare kopplas till CAN HIGH på adapterkortet (pin 7 DB9).

-

Orange ledare kopplas till CAN LOW (pin 2 DB9).

-

Önskas 120 Ohms intern terminering på TC01 kopplas vit ledare samman
med orange. Annars lämnas vit ledare oinkopplad.

-

Koppla ihop den färdigmonterade DB9-kontakten på TC01 med motsvarande
kontakt på CAN-adapterkortet.
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-

120 Ohms terminering kan även väljas på CAN-adapterkortet med jumpern
märkt CAN120. (figur 3.50) CAN-bussen ska termineras med 120 Ohm i båda
ändar. Används inte de inbyggda termineringsfunktionerna måste
terminering ordnas på annat sätt.

Figur 3.50 – 120 Ohm intern terminerning.
Matningsspänning.

Figur 3.51 –

-

Både röd och gul ledare på TC01 kopplas till matningsspänning och svart till
jord. (figur 3.51) Observera att röd ledare är matningsspänning för systemet
och gul är aktiveringsfunktion. Lämnas gul ledare oinkopplad kan TC01 inte
programmeras från TPMS Hand Tool och tar heller inte emot uppdateringar
från sensorerna. TC01 kommer dock att skicka ramar även om gul ledare inte
är inkopplad. Dessa ramar kommer initialt att se korrekta ut, men de kommer
inte att uppdatera mätdata korrekt.

-

Matningsspänning för TC01 ska vara 12-24 Volt.
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3.4.2.2 Installation USB-delen
Andra delen av CAN-adapterkortet kopplas till en persondator med en USB-kontakt.
USB-kontakten spänningssätter CAN-adapterkortet. Den fysiska installationen är
nu färdig. (figur 3.52)

Figur 3.52 – Inkopplat system.
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3.4.3 Programmering av TC01
Följ följande steg för att programmera uppsamlingsenheten TC01 med TPMS Hand
Tool.
3.4.3.1 Inläsning av ventil
- Välj en ventil som ska läsas in med TPMS Hand Tool.
-

Tryck på nummerknappen på TPMS Hand Tool för den hjulposition ventilen
ska placeras på. Observera att det inte räcker att stega fram med pilarna.

-

Vald hjulposition börjar blinka på displayen.

-

Håll in knappen LF tills det hörs ett pip.
Reading ID visas på displayen. (figur 3.53)

Figur 3.53 – Reading ID.

Figur 3.54 – Inläsning av ID

-

Peka med TPMS Hand Tool på ventilen som ska läsas in. Ventilen måste placeras nära TPMS Hand Tool. (figur 3.54)

-

När ett nytt pip hörs och ventilens id blinkar på displayen har inläsningen
lyckats. (figur 3.55)

-

Upprepa detta för alla ventiler
som ska läsas in i systemet.

Figur 3.55 – Inläsning klar.
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3.4.3.2 Ställ in larmnivåer
- När alla ventiler är inlästa ska larmnivåerna ställas in
-

Håll in SET under ungefär 3 sekunder tills ett pip hörs och TPMS Hand Tool
byter meny. (figur 3.56) I undermenyerna kan olika alternativ för systemet
ställas in. Det är enbart larmnivåerna som måste ställas in manuellt. Allt annat ska gå igång automatiskt.

-

Bläddra ner till parameter setting och tryck SEND. En ny meny öppnas. (figur 3.57)

Figur 3.56 – Ny meny.

Figur 3.57 – Parameter setting.

-

Bläddra ner till pressure setting 1. Tryck SEND och nästa meny öppnas.
(Pressure setting 1 är tryckinställning för axel 1, pressure setting 2 är tryckinställning för axel 2 osv.)

-

Ställ in max- och min-nivåer. Avsluta med SEND. (figur 3.58)

-

Upprepa för alla aktuella axlar (pressure setting T är tryckinställning för släpet) samt ställ in larmnivå för temperaturen.

-

Avsluta genom att hålla in SET under ungefär 3 sekunder för att spara.
När ett nytt pip hörs och TPMS Hand Tool går tillbaks till ursprungsläget är
det klart. (figur 3.59)

F Figur 3.58 – Larmnivåer.

Figur 3.59 – Standby.
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3.4.3.3 För över inläst data till TC01.
- Rikta TPMS Hand Tool mot TC01. (figur 3.60)
-

Håll in knappen SEND under 3 sekunder tills ett
pip hörs och Data Upload visas på skärmen. (figur
3.61)

-

Rör inte något på TPMS Hand Tool och vänta 10
sekunder och sen är dataöverföringen klar.

-

Notera att bekräftelsefunktionen för J1939 –
TPMS-systemet inte fungerar. TPMS Hand Tool
kommer ligga kvar i send läge under flera minuter.
Sen kommer Failure (figur 3.62) blinka och ett pip
höras. TPMS Hand Tool har dock fört över data till
TC01. Det ges ingen bekräftelse på detta, annat än Figur 3.60 – Dataöverföring.
att data som förs över på CAN-bussen förändras.
Du behöver inte vänta på att Data Upload ska försvinna från skärmen utan
du kan trycka bort Data Upload när du ser att korrekt data förs över (eller
väntat mer än 10 sekunder). När Failure visas betyder inte det att överförningen har misslyckats utan att TPMS Hand Tool inte har fått någon bekräftelse från TC01.

-

Notera igen att både ACC och VDD måste vara kopplade till matningspänning. Det vill säga TC01 måste vara spänningssatt (VDD) och ACC måste vara
inkopplad för att programmering ska fungera.

Figur 3.61 – Data Upload.

Figur 3.62 – Failure betyder inte misslyckande.
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3.4.4 Visa överförd data
-

Starta ett terminalprogram för seriell kommunikation (exempelvis PuTTY).

-

Välj hastighet 9600 Baud och aktuell COM-port. (figur 3.63)

Figur 3.63 – Konfigurering PuTTY.

-

Är systemet rätt inkopplat och sensorer rätt programmerade ska överföringen
starta automatiskt.

-

Startar inte överföringen automatiskt så bryt strömmen helt (ryck ut kablarna
till spänningsmatningen) och slå på igen. Enheten TC01 kan vara kinkig att få
igång.

-

När strömmen bryts och systemet startas om (eller startas) kommer alla
ramar som skickas att vara tomma till en början. PRESSURE CODE: ERROR
visas som meddelande. (figur 3.64)

Figur 3.64 – Påbörjad dataöverföring.
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-

Det tar en till två minuter från det strömmen slås på tills TC01 går igång och
börjar skicka riktig data. Data visas för alla däck som är inprogrammerade.
Aktuellt meddelande visas efter PRESSURE CODE:. I figur 3.65 visas LOW
(vilket betyder att trycket är för lågt). Innan systemet har kommit igång har
alla ramar PRESSURE CODE: ERROR. Är ventiler inprogrammerade i TC01
men inte trycksatta visas också felkoden ERROR. Om en icke trycksatt ventil
finns inprogrammerad i systemet visas det senaste mottagna värdet för den
ventilen. I figur 3.65 visas Pressure: 0.44 Bar med PRESSURE CODE:
ERROR. Det betyder att det senaste mottagna värdet för den ventilen var 0.44
Bar. Det värdet kommer att visas i oändlighet eller tills ventilen
programmeras bort från systemet eller trycksätts och sänder ny uppdaterad
data.

Figur 3.65 – Dataöverföring aktiv.
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3.4.5 Förklaring av överförd data
-

Fem värden avkodas ur ramarna. Hjulaxel (Axle), hjulnummer (Wheel), tryck
(Pressure), temperatur (Temp) och larmkod (PRESSURE CODE:).

-

Axle – Hjulaxel räknat framifrån och bakåt. Axel ett är den främsta axeln.
Värden kan vara 1 till 4. (figur 3.66)

-

Wheel – Hjulnummer räknat från vänster till höger sett från förarens
position. Observera att hjulen på framaxeln numreras ett och fyra enbart.
Numreringen börjar om från ett på varje axel.
(figur 3.67)

Figur 3.66 – Hjulaxel.

-

Pressure – tryck i Bar.

-

Temp – temperatur i Celsius.

Figur 3.67 – Hjulnummer.

PRESSURE CODE: – Larmkod för aktuell trycknivå.
o LOW (lågt tryck)
o OK (trycket inom gränsvärdena)
o HIGH (högt tryck)
o ERROR (Inget värde på trycket. ERROR är det meddelande som visas
om en icke trycksatt ventil är inprogrammerad i systemet eller om
systemet startar om.)
Den data som förs över från ventiler till datorn kan även innehålla föjande
larmkoder. Dock så saknar TPMS Hand Tool stöd för dessa larmkoder. De bör inte
förekomma i systemet. De nämns här ändå då överförd data teoretiskt kan
innehålla dessa koder.
o VERY LOW (extremt lågt tryck)
o NOT DEFINED (inget definierat tryckvärde)
o VERY HIGH (extremt högt tryckvärde)
-
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3.5 Resultat
Ett CAN-adapterkort har konstruerats (figur 3.68) som uppfyller nästan alla de
ställda kraven på det (tabell 3.4). Samtliga relevanta krav uppfylldes och kortets
grundfunktion är den önskade. Det enda krav som inte uppfylldes var att förbereda
det för Bluetooth-kommunikation. Detta var på grund av ett missförstånd om vad
det var som skulle förberedas. Signalerna för en extra UART dragits till en stiftlist.
Den extra UARTen kan användas för framtida Bluetoothutveckling. Dock så har
ingen Bluetooth-komponent caddats in. Med tanke på den inpatchade komponenten
och att därmed kortet kommer behöva uppdateras om det ska bli en färdig produkt
så kan detta krav ses som irrelevant.
Det har inte gjorts något försök att implementera önskemålen. Detta på grund av att
projektet drog över tiden. Önskemålen prioriterades därför bort (tabell 3.5).
CAN-adapterkortet har testats tillsammans med J1939 – TPMS. Adapterkortet klarar av att överföra både hela CAN-ramar och avkodad data. Korrekt överförd data
visas på ett terminalprogram.
Tabell 3.4 – Sammanställning av uppfyllda krav.

Nummer
Kravbeskrivning
1
Adaptern ska föra över CAN 2.0B-ramar
från uppsamlingsenheten TC01
tillhörande J1939 - TPMS till en dator.
2
USB-kommunikation ska fungera enligt
USB 1.1 standarden eller högre.
3
Kretskortet ska förberedas för Bluetooth
Low Energy kommunikation.
4
5
6
7
8

Presentera överförd data på ett
terminalprogram på en persondator.
Applikationen ska visa information om
hjulposition, tryck, temperatur och
larmstatus.
Uppsamlingsenheten ska förses med en
kontakt av typ DB9, hane.
Adapterkortet ska förses med en kontakt
av typ DB9, hane.
Adapterkortet ska förses med en
transceiver som kan hantera de
spänningsnivåer (1,5 – 3,5 V) som
uppsamlingsenheten TC01 använder.

Avklarat
Ja
Ja
Tveksamt. Relevanta
portar dragna till
stiftlister men incaddad
komponent saknas.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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9

10
11
12
13
14

Adapterkortet ska förses med en CANkontroller, antingen som en fristående
krets eller inbyggd i mikrokontrollern,
som kan hantera CAN-protokollet.
Adapterkortet ska förses med en USB
kontakt av typ B hona.
Adapterkortet ska strömförsörjas via USBkabeln.
Uppsamlingsenheten TC01 ska
strömförsörjas genom separat matning.
Komponenter ska väljas så att de klarar
drift i temperaturintervallet -20 till +70
°C.
Ta fram dokumentation enligt MotionControls standard.

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tabell 3.5 – Önskemål.

Nummer

Önskemål

Avklarat

1

Förse CAN-ramarna med ett time stamp.

Nej

2

Skriv en applikation för presentationen
baserat på grundprogram från Motion
Control.

Nej

Figur 3.68 – Färdigt kort inkopplat.
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4

Analys och diskussion

Nedan följer ett antal förslag på förbättringar och utvecklingsmöjligheter om vad
som skulle behöva genomföras för att skapa en färdig produkt.

4.1 Fel
1) Kortet har en inpatchad transceiver, MCP2561 har ersatt ADM3054 (se kapitel 3.2.4 Patchning) Med den inpatchade tranceivern så fungerar kortet
som tänkt. Dock så har de två transceivrarna inte samma benkonfiguration.
Dessutom har komponenter tillhörande isoleringen utgått vilket har gjort
den delen av mönsterkortet inaktuellt.
2) LED-dioden ISOL är felvänd. Detta kan enkelt lösas på existerande mönsterkort genom att LED-dioden monteras med ”fel” polaritet, tvärtom hur den är
inlagd i schemat. Den dioden tillhör dock ADM3054 och är inaktuell. Skulle
en vidareutveckling av kortet ske tillsammans med ADM3054 så bör den dioden vändas på schemat (växla polaritet).
3) DB9-kontakten är felplacerad. Den är placerad för långt in på kortet och
skulle behöva flyttas närmare kanten. Den fungerar i dagsläget men det ser
inte snyggt ut.
4) CANRX och CANTX är felmärkta på MCU i schemafilen. CANTX ska vara på
port 15 och CANRX ska vara på port 16. Observera att schemat är korrekt.
Koppling är rätt och behöver inte göras om. Det enda som är fel här är märkningen som är extremt opedagogisk. Byt namn på dessa.

4.2 Förslag på framtida förbättringar
Detta är förslag på förändringar och funktioner som skulle kunna implementeras i
en senare produkt. För att förbättra funktionaliteten och omfattningen av användningsområden.

4.2.1 Isolering
Isoleringen bör antingen tas bort eller implementeras ordentligt. Ett föreslag är att
här bygga ett kort med separat isolering och inte ha isoleringen inbyggd i transceivern. Detta för att kortets funktion ska kunna verifieras först och sedan läggs
isolering till och testas.
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4.2.2 Mikrokontroller
Att PIC18F valdes till projektet var på grund av antagandet att det fanns flera färdiga
bibliotek med tillhörande programexempel till den. Detta visade sig inte stämma då
biblioteken var inaktuella och programexemplen inte fungerade. För Microchips nya
mikrokontrollers genereras bibliotekfiler för CAN med MCC. De ”vanliga” bibliotek
som finns är inte uppdaterade för att fungera med nya mikrokontrollers. Bland de
bibliotek som var tänkta att användas bör speciellt nämnas AN930 från Microchip
som är ett bibliotek för J1939 [7]. Det var, vid den tid PIC18F valdes, inte helt klart
vilken roll J1939 spelade i projektet. Nu visade det sig att firmwarebibliotek för
J1939 var irrelevant för detta fall. Med vetskap om detta hade en annan mikrokontroller valts för projektet, troligtvis en PIC32. Skulle en PIC32 ha valts istället skulle
kortet få en billigare men kraftfullare mikrokontroller med inbyggd USB-modul.
Flera komponenter skulle kunna tas bort. Kortet skulle bli kraftfullare, enklare, renare och billigare.
4.2.3 Oscillator
Oscillatorn för CAN-kontrollern bör bytas till en annan hastighet. Standard för fordonsindustrin är att använda oscillatorer med en hastighet som är en potens av 2 (4,
8, 16 etc.). Detta skulle ge mer exakta värden på CAN Bit Timing parametrarna och
skulle göra adapterkortet mer precist. Detta är inte kritiskt för kortet och det fungerar alldeles utmärkt med den oscillator som används idag (20 MHz). En oscillator på
8 eller 16 MHz skulle dock vara optimalt. Detta var inte tydligt vid valet av oscillator.
4.2.4 Övrig hårdvara
•
•

•

•

•

Kortet bör förses med företagslogga på mönsterkortet.
LED-dioderna tillhörande UART-USB-bryggan, USBTX och USBRX, framstår
som irrelevanta. USBTX är tänd hela tiden och USBRX nästan hela tiden. Dessa
dioder kan lika gärna tas bort.
Stiftlisterna (borträknat listen för ICSP) tar upp mycket plats på kortet och används inte för kortets funktion. Ska kortet utvecklas till en produktionsfärdig modell bör dessa tas bort. För en ny version av ett utvecklingskort skulle antalet helt
enkelt kunna minskas ner.
Knapparna MCLR och RESET har inte använts och fyller idag ingen praktisk
funktion för kortet.
Under firmwareutvecklingen upptäcktes att visa pinnar saknas. Det hade varit
praktiskt om ledarna för CAN-signalerna och spänningsmatning hade dragits ut
till stiftlister. Det hade gjort dem mer lättåtkomliga. Signalerna CANRX, CANTX,
CANH, CANL, 5V och GND var de som borde gjorts lättare att komma åt (och
eventuellt 5V_ISOL och GND_ISOL om isolering används). Nuvarande disposition av kortet är inte bra. Mängder av ledare som inte används har dragits fram till
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stiftlister. Samtidigt har ledare som skulle fylla en praktisk funktion inte dragits
fram till stiftlister. Detta bör ändras.
4.2.5 Firmware
•

•
•

•
•

•

Hårdvaran för CAN-adapterkortet är byggd för att vara dubbelriktat. Hårdvaran
kan föra över ramar både från USB till CAN och från CAN till USB. Idag är enbart
CAN till USB implementerat i firmware då detta är det som behövs för projektet.
Genom firmwareutveckling skulle kortet kunna göras dubbelriktat utan att behöva
förändra hårdvaran.
Kortet skulle kunna förses med ett djupare FIFO-mottagningsregister.
Skulle kortet vidareutvecklas till att bli en fullskalig CAN-adapter skulle fler funktioner kunna implementeras som exempelvis val av busshastighet och filter etc.
Ramarna skulle kunna förses med ett timestamp av mikrokontrollern.
Baudrate för UART bör höjas om kortet ska bli generellt. Idag är Baudrate 9600
vilket räcker för detta projekt.
MCC kan konfigureras med de använda filterinställningarna för enklare utveckling.

4.2.6 Bluetooth
I början av projektet nämndes Bluetooth som en framtida utvecklingsmöjlighet. Kortet har en oanvänd UART som skulle kunna användas för detta. (Dessutom har kortet samtliga oanvända I/O portar framdragna till pinlister så de är lättåtkomliga.)
4.2.7 Visningsprogram
Ett visningsprogram för överförd data finns i dagsläget inte. Istället används ett terminalprogram för att visa överförda ramar. Med ett visningsprogram skulle presentationsmöjligheterna för kortet bli markant förbättrade.

4.3 Tips
Om Kvaser Leaf Light V2 ska användas för att läsa in data från J1939 – TPMS så
måste ”Go On Bus” i programmet CAN King aktiveras innan strömmen till TC01
kopplas in. Strömmen till TC01 måste brytas helt mellan gångerna den används.
Inkopplingsordning med Kvaser Leaf Light V2:
1)
2)
3)
4)
5)

Bryt strömmen helt (ryck ut sladdarna för matning).
Koppla upp Kvaser Leaf Light V2 med dator och TC01.
”Go On Bus” i CAN King.
Koppla in strömkablarna och slå på strömmen.
Klart. Data ska visas i CAN King fönstret. (TC01 måste vara spänningssatt och
programmerad,)
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5

Slutsatser

Målet med projektet var att konstruera ett CAN-adapterkort för att visa mätdata från
J1939 – TPMS på en PC. Detta mål är uppfyllt och projektet måste därför anses vara
lyckat. Samtliga relevanta mål har uppfyllts. Kortets funktion har testats och det fungerar enligt kravspecifikation. Kortet har integrerats med J1939 – TPMS och det fungerar nu som ett enhetligt system.
Denna rapport har utrett hur systemet J1939 – TPMS fungerar i detalj. Rollen för
protokollet J1939 och dess förhållande till CAN har klargjorts. Dessutom har en detaljerad beskrivning av hur J1939-ramar tolkas och hur mätdata rörande TPMS avkodas gjorts. Principer för hur en CAN-nod fungerar har beskrivits i detalj. Dessa
undersökningar låg till grund för det CAN-adapterkort som konstruerats. Funktionen för adapterkortet har testats grundligt och det klarar av att:
•
•
•

Läsa in ramar från J1939 – TPMS.
Behandla och avkoda informationen i ramarna.
Skicka ramarna vidare via USB till en PC.

Motion Control och Transeco Däckservice ville vidareutveckla J1939 – TPMS för att
kunna erbjuda en bättre lösning till kunder än den nuvarande. Detta examensarbete
har varit en del på vägen för detta mål. CAN-adapterkortet fungerar bra men kommer att behöva vidareutvecklas för att bli en färdig produkt. Arbetet som krävdes för
att genomföra alla önskemål var för omfattande för att kunna rymmas inom ett 10
veckors examensarbete. En färdigutvecklad produkt skulle erbjuda potentiella köpare en möjlighet att sänka sina bränslekostnader vilket skulle påverka både deras
miljöpåverkan och ekonomi.

85 | KÄLLFÖRTECKNING

Källförteckning
[1] Robert Bosch GmbH, “CAN specification 2.0”, http://www.bosch-semiconductors.de/media/ubk_semiconductors/pdf_1/canliteratur/can2spec.pdf. Publicerad 1997. Hämtad 2017-08-25.
[2] Wilfried Voss, “A Comprehensive Guide to Controller Area Network”, Copperhill Technologies Corporation, 2005
[3] Ibrahim Dogan, “Advanced PIC Microcontroller Projects in C”, Newnes, 2008,
Länk: http://forum.mcontrollers.com/download.php?id=1876
[4] Microchip, “PIC18F66K80 Family Data Sheet”, http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39977c.pdf. Publicerad 2011. Hämtad 201708-26.
[5] CAN in Automation, https://www.can-cia.org/can-knowledge/can/can-fd/.
Hämtad 2017-08-29.
[6] Wilfried Voss, ”A Comprehensive Guide to J1939”, Copperhill Media Corporation, 2008.
[7] Microchip, “AN930 – J1939 C Library for CAN-enabled PICmicro Microcontrollers”, http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00930a.pdf. Publicerad 2004. Hämtad 2017-09-01.
[8] Kvaser, “J1939 Overview”, https://www.kvaser.com/training-materials/ (registrering hos Kvaser krävs för nedladdning). Hämtad 2017-08-15.
[9] Kvaser, ”Higher Layer Protocols”, https://www.kvaser.com/about-can/higherlayer-protocols/, Hämtad 2017-08-15.
[10] SAE, “J1939-71 Vehicle Application Layer”, http://standards.sae.org/j1939/71_201610/, Publicerad 2016, Aldrig hämtad. (TPMS specificeras i denna standard. Jag har dock inte haft tillgång till den utan har fått pussla
ihop vad det står i den från diverse forum och instruktionsmanualer.)
[11] Gobiz hemsida http://www.gobiz.com.hk/ All information om J1939 – TPMS
har tagits från instruktionsmanualer tillhörande systemet samt praktiska experiment. Dessa instruktionsmanualer finns i pdf format om det finns intresse att se
dem.

86 | KÄLLFÖRTECKNING

[12] Microchip, “MCP2200 USB 2.0 to UART Protocol Converter with GPIO”,
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/200022228D.pdf, Publicerad 2017, Hämtad 2017-09-03.
[13] Semtech, “SR05 Railclamp”, http://www.semtech.com/images/datasheet/sr05.pdf, Publicerad 2005. Hämtad 2017-08-29.
[14] Analog Devices, ”ADM3054 Datasheet”, http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM3054.pdf, Publicerad 2017.
Hämtad 2017-09-03.
[15] Microchip, “MCP2561/62 High-Speed CAN transceiver”, http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005167C.pdf, Publicerad 2014. Hämtad
2017-09-03.

87

88

www.kth.se

