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Sammanfattning 
I dagens teknologiska samhälle är det svårt att visualisera hur det skulle se ut om 
möjligheten inte fanns att exploatera teknik, inte minst sättet hur kommunikation 
används i fordon med hjälp av elektroniska styrenheter, även kallade Electric 
Control Unit’s (ECU’s).  
 
Syftet med arbetet var att undersöka möjligheten att utveckla en testbänk som 
kan underlätta felsökning och testning till fem olika ECU:er som används i 
företagets produkter. Detta ger en möjlighet att utveckla produkter genom att 
med valda värden i ett användargränssnitt, simulera olika givare i ECU:erna och 
tidigt upptäcka potentiella brister samt åtgärda potentiella fel som uppstått. 
Studien tog inte i beaktning huruvida kompatibel konstruktionen är generellt till 
ECU:er, endast de som använts i studien var av relevans. 
 
Utifrån företagets behov togs två kravspecifikationer fram för att definiera vilka 
funktioner testbänken önskades innehålla. 93 utgångar, bland annat DAC:ar, 
digitala- och frekvensutgångar finns med i kravspecifikationerna. Dessa utgångar 
styrs utifrån paneler i programmet CANalyzer med hjälp av programmering i 
Arduino och CANalyzers egna språk CAPL. 
 
Med testbänken som konstruerades och byggdes under studien finns möjligheten 
att testa samtliga fem ECU:er som angivits i kravspecifikationerna. Genom att 
skicka värden från CANalyzer till en krets via en Arduino går det att upptäcka 
fel samt hitta en enklare och snabbare lösning på problemen.  
 
Testbänken visar goda resultat och har fått positiv respons från företaget. Det 
finns begränsningar med att bygga denna typ av testbänk kopplade till 
komponentval, tid och resurser. I och med detta kan följande slutsats redovisas: 
 

Ø Efter företagets behov har en funktionell testbänk konstruerats, byggts 
upp och testats. 

Ø Testbänken levererar de förväntade värdena på samtliga 93 utgångar med 
en felmarginal på max 3%. 
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Summary 
In the technological society we live in, it’s difficult to visualize how it would 
look if the possibility to utilize the technology was unavailable, not least the 
communication in vehicles with the help of the electric control unit’s (ECU’s). 
 
The purpose of the study was to investigate the possibility of developing a test 
bench that’s able to facilitate troubleshooting and testing on five different ECU’s 
used in the company’s products. This provides the opportunity to develop 
products by simulating selected values in a user interface, simulating different 
sensors in the ECU’s, detect potential failure and addressing any errors that have 
occurred. The study did not take into account whether the design was compatible 
generally with ECU’s, only those used in the study were of relevance. 
 
Based on the needs of the company, two requirement specifications were made 
to define which function the test bench wanted to contain. 93 outputs, including 
DAC’s, digital and frequency outputs are all included in the requirement 
specifications. These outputs are controlled by panels in the program 
CANalyzer, using programming in Arduino and CANalyzer’s own language 
CAPL. 
 
With the test bench being constructed and built during the study, it’s possible to 
test all five ECU’s as specified in the requirement specifications. By sending 
values from CANalyzer to a circuit via an Arduino it’s possible to detect errors 
and find a simplified and faster solution to the problems. 
 
The test bench shows good results and has received a positive response from the 
company. There are limitations when building this type of test bench linked to 
component selection, time and resources. The conclusion can be presented as 
following: 
 

Ø A functional test bench, after the company’s needs, have been designed, 
built up and tested. 

Ø The test bench delivers the expected values on all 93 outputs with a 
margin of error of 3% at most. 
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Abstract 
Syftet med arbetet var att undersöka möjligheten att utveckla en testbänk som 
kan underlätta felsökning och testning till fem olika ECU:er. 93 utgångar, bland 
annat DAC:ar, digitala- och frekvensutgångar finns med i kravspecifikationerna. 
Dessa utgångar styrs utifrån paneler i CANalyzer med hjälp av programmering i 
Arduino och CANalyzers egna språk CAPL. Testbänken visar goda resultat och 
har fått positiv respons från företaget, den levererar de förväntade värdena på 
samtliga 93 utgångar med en felmarginal på max 3%. Det finns begränsningar 
med att bygga denna typ av testbänk kopplade till komponentval, tid och 
resurser. 

 

Nyckelord: Testbänk, ECU, DAC, Test bench, CANalyzer, Arduino, I2C  
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Definition av förekommande begrepp 
 
 

Ø ECU – Electronic control unit, elektronisk styrenhet 

Ø CAN – Controller Area Network, gemensamma ledningar som förbinder 

digitala moduler 

Ø I2C – Inter-integrated circuit, en typ av databuss 

Ø DAC – Digital till analog omvandlare 

Ø MUX – Multiplexer, en anordning som låter flera apparater dela på 

samma resurs, till exempel en databuss 

Ø BJT – Bipolär transistor 

Ø PWM – Pulsbreddsmodulering, en metod för att skapa en varierbar 

effektmatning genom att slå på och av spänningen snabbare än en apparat 

kan urskilja 

Ø I/O – Input/Output  

Ø VDD – Inkommande spänning, 5V från Arduino 

Ø VCC – Inkommande matningsspänning, 24-28V från spänningsaggregat 

Ø VSS – Kopplingen till jord, 0V 

Ø A0 – Adressutgång 

Ø Företaget – På grund av sekretess kommer företagets namn ej nämnas vid 

namn i rapporten
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1. Introduktion 
I detta examensarbete kommer utformningen och framtagandet av en testbänk att 
redovisas. Testbänken är ämnad för ett specifikt styrsystem med avsikt att 
underlätta utvecklingsarbetet samt felsökning under tidiga faser genom 
simulering på företaget. Testbänken kommer att användas för tidig validering i 
en verklig miljö för att upptäcka avvikelser i mätdata, men inte för verifiering. 
Generella slutsatser kommer att dras angående resultatet och presenteras i form 
av tabeller och dokumentation. 

1.1 Bakgrund 
I dagens teknologiska samhälle är det svårt att visualisera hur det skulle se ut om 
möjligheten inte fanns att exploatera teknik, inte minst sättet hur kommunikation 
används med hjälp av mobiltelefoner och datorer. Det ställs allt högre krav på 
utveckling och förbättring av produkter från konsumenter, men även från de 
företag som arbetar inom teknikindustrin [1]. Automatisering och digitalisering 
av arbetsuppgifter blir allt viktigare för att upprätthålla dagens utvecklingstakt 
genom att möjliggöra placering av kompetens på annat håll [2]. 
 
Som en del av teknikutvecklingens frammarsch ingår ECU:er då gamla 
mekaniska system byts ut mot elektroniska. Fordon blir allt mer avancerade i 
sättet de kommunicerar på vilket sätter högre krav på ECU:ns inbyggda system, 
vilket styrs av en mikrokontroller. Genom inbyggd teknik i ECU:n kan den 
övervaka fordonets hälsa och samtidigt förhindra att eventuella passagerare kan 
ta skada då fordonssystemet skulle varna för kritiska systemfel och därmed 
skydda passagerarens säkerhet [3]. 
 
I processen att utveckla en produkt är det viktigt att grundliga tester och 
simuleringar utförs innan uppdateringar appliceras då det finns en risk att 
produkten tar skada av potentiella buggar eller felkonstruktioner i systemet [4]. 
Simuleringar kan även vara ett sätt att spara tid och pengar då fysisk testning av 
en produkt i en verklig miljö kan bli kostsam. Därav kommer en testbänk 
utvecklas som är kompatibel med ECU:er hos företaget, för att underlätta tidig 
felsökning. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att utveckla en testbänk som kan 
underlätta felsökning och testning till fem olika ECU:er som används i företagets 
produkter. Genom att konstruera en testbänksanordning kommer arbetet med 
felsökning förenklas samtidigt som tidkonsumtionen för detta kommer minska 
för företaget, vilket leder till att företaget får en ökad kostnadseffektivitet. 
 
Med syftet i beaktning, har följande frågeställning tagits fram: 
 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det för denna typ av testbänk? 
• Kan testbänken leverera förväntade värden till ECU:erna? 
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1.3 Mål 
Målet är att konstruera en fungerade testbänk som företaget ska använda till 
felsökning och testning av produkter. Detta ger en möjlighet att utveckla 
produkter genom att med valda värden i ett användargränssnitt, simulera olika 
givare i ECU:erna och tidigt upptäcka potentiella brister samt åtgärda potentiella 
fel som uppstått. Studien avser att slutföra detta genom programmering av utvald 
hårdvara utifrån från två olika kravspecifikationer som tillhanda av företaget. 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer inte ta i beaktning huruvida kompatibel konstruktionen är 
generellt till ECU:er, endast de som använts i studien är av relevans. 
Konstruktionen kommer inte att användas i någon form av verifiering, endast till 
tidig validering. Jämförelser mellan olika typer av mikrokontroller kommer inte 
göras då företaget rekommenderar Arduino MEGA. Miljöpåverkan och eventuell 
energiförbrukning kommer ej avhandlas i studien.  
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2. Teori 
I nedanstående kapitel presenteras data som är relevant för studiens 
genomförande samt beskrivning av de komponenter som är relevanta. 

2.1 Designöverblick 
I figur 1 ges en överblick av hur designen av testbänken har utformats under 
förstudien för ECU C1, C2 och M1. Testbänken är designad för att på ett 
användarvänligt sätt förenkla validering av företagets olika ECU:er under tidiga 
faser. Detta genom att ställa in egen data eller läsa av loggad data. Utformningen 
av ECU P1 och P2 ses i bilaga 1. 
 

 
Figur 1. Blockschema över ECU C1, C2 och M1. 

2.2 Elektronisk styrenhet 
Elektronisk styrenhet (ECU) är ett inbyggt system bestående av både hårdvara 
och programvara som styr ett eller flera funktionsområden, bland annat sensorer 
i ett fordon. Genom att använda sig av ECU:er kombinerat med ett CAN-system 
(se figur 2) reduceras kablaget vilket leder till minskade kostnader och 
driftsäkerheten ökar. ECU:er ingår oftast i ett datornätverk, till exempel CAN-
system [5]. 
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Figur 2. Skillnader mellan ett CAN-system och ett traditionellt system [6]. 
 
En stor fördel med att använda ECU:er är att de lätt går att programmera men 
även uppdatera programvaran på ett enkelt sätt. Dessvärre är ECU:er fortfarande 
dyra och väldigt känsliga för fukt vilket kan leda till dyra reparationskostnader 
[5].  

2.3 CANalyzer 
CANalyzer är en universell analyseringsprogramvara framtagen av företaget 
Vector Informatik GmbH. Programvaran används främst för ECU:er inom 
fordonsindustrin för att analysera datatrafik i buss-system, bland annat I2C. Det 
är även möjligt att simulera egna värden i CANalyzer genom ett panel-system 
samt logga värden från de givare som sitter i ECU:erna [7].  

2.4 Arduino MEGA 2560 
Arduino MEGA är en mikrokontroller som är baserad på Atmels ATmega2560. 
Den har ett stort utbud av anslutningsmöjligheter, bland annat 54 digitala I/O (15 
med stöd för PWM), 16 analoga ingångar, 4 seriella portar (UART), ett 
flashminne på 256kB och erbjuder flertalet sätt att kommunicera med datorer och 
andra enheter via en USB-B kabel. Sex olika timers finns att tillgå i datorn för 
frekvens- och delaystyrning. Datorn består av öppen hårdvara och källkod vilket 
baseras på konceptet att vara helt fritt från patent och öppet för vem som helst att 
använda. Den programmeras med Arduinos egna programvara som är baserat på 
programspråket C++ [8]. 

2.5 CAN-BUS Sköld 
Denna produkt tillåter kommunikation mellan en Arduino och CANalyzer och är 
en sköld som placeras direkt på Arduinon. Mikrochipet MCP2512 används för 
att kunna läsa av flertalet värden från ett fordons ECU:er såsom temperaturer, 
gaspedalsposition, hastighet och motorvarvtal med mera. Skölden skickar och tar 
emot data upp till 1Mb/s [9]. 

2.6 Tidigare genomförd studie 
I en studie av Sutar och Shinde [3] undersöks de olika tillvägagångsätten att 
diagnostisera en ECU med hjälp av ett CAN-system. De visar hur säkerheten för 
en förare eller passagerare av ett fordon kan skyddas genom att diagnostisera ett 
system via en programvara från Vector som kallas CANoe. I [3] förklaras att 
programmet använder hårdvaran CAN-USB som implementeras av 
programvaran och i tillämpningen av detta verktyg används en CAN-kanal för att 
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skicka och ta emot data till och från ECU:n och den loggade datan kan då 
användas till att simulera ECU:n. Vidare kan användaren via ett fönster i datorn 
övervaka CAN-kommunikationen som sker mellan programmet och ECU:n. Allt 
detta är i syfte för att utveckla pålitliga ECU:er för att tillförsäkra förarens 
säkerhet genom diagnostisering och validering över ett fordons aktuella hälsa 
[3]. Sutar och Shinde påvisar däremot att kostnaden för denna typ av anordning 
kan uppnå höga belopp för komponenter såsom programvarukostnad men anses 
emellertid vara en kostnadseffektiv lösning. 

2.7 I2C-buss 
I2C-buss är en 8 bits orienterad kommunikationstyp som används i många olika 
typer av elektroniska apparater som kräver möjligheten att kommunicera mellan 
en master och flera slavar som identifieras av dess unika 7 bits adressering (se 
bilaga 2). Genom en enkel implantation behövs endast två typer av kablar för att 
kommunicera med upp till 128 enheter. Kravet för detta är att alla de olika 
enheterna som är sammankopplade med bussen behöver en unik adress så 
mastern kan välja vilken slav den skall kommunicera med [10]. 
 
De två olika kablarna kallas för SCL (serial clock) och SDA (serial data) där 
SCL är en klocksignal som synkroniseras med dataöverföringen mellan 
enheterna på bussen och genereras av master-enheten. SDA är den faktiska 
bäraren av informationen. När data överförs så skickar mastern ett startkrav och 
SDA blir låg samtidigt som SCL håller sig hög och bussen skickar över data till 
den adresserade enheten (se figur 3). Efter överföringen av data, finns en 
verifieringsbit som säkerställer att data har överförts på ett korrekt sätt [10]. 
Något att ta i beaktning i denna typ av busskommunikation är att den medför 
vissa kapacitiva och resistiva parasiter som kan påverka signalerna, samt att de 
olika kretskonfigurationer som sitter på bussen också kan medföra ytterligare 
störningar och parasiter [11]. 
 

 
Figur 3. I²C-buss dataöverföringsmodell [9]. 

2.8 Digital-till-Analog konverterare 
En DAC, även känd som D/A konverterare, används för att omvandla en digital 
signal till en analog spänning. Den huvudsakliga idéen är att konverteraren 
skiftar det binära värdet på den digitala signalen till öppen eller stängd, och 
genom att strömmen flödar via ett nätverk av komponenter, genereras det en 
analog spänning på utgången som motsvarar det digitala värdet [12].  
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2.9 Multiplexer 
MUX är en enhet som låter flera processer dela på samma resurs, att flera 
komponenter med samma adress kan användas på samma I2C-buss (se figur 4). 
Genom att dela upp SCL och SDA till flera olika ”subsignaler” så är 
komponenterna med samma adress avskilda från varandra och kan inte störa 
kommunikationen. Det är även möjligt att koppla ihop flera MUX:ar för att 
utöka mängden av ”subsignaler” ifall det behövs [13]. 
 

 
Figur 4. Exempel av uppbyggnaden hos en multiplexer. 

2.10 Bipolär transistor 
Den bipolära transistorn tillverkas genom att placera två motriktade PN-
övergångar på en och samma kristall. De kan vara av NPN- eller PNP-typ där 
NPN är den vanligaste formen på grund av dess fördelaktiga prestanda och 
enklare tillverkningsprocess. Denna transistortyp har tre olika anslutningar som 
kallas kollektor (C), bas (B) och emitter (E) (se figur 5) [14].  
 

 
Figur 5. Uppbyggnad av BJT, NPN- och PNP-typ [13]. 
 
Ett frekvent användningsområde är att använda transistorn som en strömbrytare 
genom att styra den riktning som strömmen färdas, antingen att det går ström 
eller inte genom en belastning. Transistorn används i stor utsträckning till PWM 
genom att switcha på och av med en hög frekvens. Den besitter bra förmåga att 
förstärka strömmar vilket används när en liten ström behöver styra en större 
ström till eller från, vilket betyder att transistorn arbetar som en strömbrytare. 
Detta är nödvändigt då digitala kretsar normalt inte kan driva större strömmar 
eller om det finns ett behov av att öka spänningen över en belastning på 
kollektorn som en digital krets inte kan uppnå [14]. 
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2.11 Baud rate 
Baud rate [Bd] är en måttenhet för hur många gånger per sekund en signal 
ändras. I digitala system räknas 1Bd som 1bit/s vilket betyder att 256kBd 
motsvarar 256kbit/s. För att flera program ska kunna kommunicera med varandra 
krävs det att de använder samma baud rate. Överstiger värdet 76,800Bd blir 
kablarna för kommunikationen mer känsliga och bör kortas ner så mycket som 
går för att uppehålla en stabil förbindelse [15].  
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3. Metod 
Studien kommer att samla in kvantitativa primärdata genom att konstruera en 
testbänksanordning för fem ECU:er bestående av två Arduino Mega, en CAN-
BUS sköld och ett flertal andra komponenter. Slutresultatet kommer presenteras 
enligt den kvantitativa metoden i form av tabeller och jämförelser med förväntat 
resultat [16]. 

3.1 Omfattning 
Utifrån företagets behov har två kravspecifikationer tagits fram för att definiera 
vilka funktioner testbänken önskas innehålla. Kretskonstruktionen till de olika 
ECU:erna som studien berör kommer vara uppbyggda på samma testbänk med 
samma typ av komponenter och endast variera i antalet komponenter som behövs 
per ECU (se tabell 1–2). DAC-utgångar, digitala utgångar och frekvensutgångar 
är prioriterade tillsammans med kravspecifikation 1. 
 
Tabell 1. Kravspecifikation för ECU C1, C2 och M1 
Kravspec. 1 ECU C1 ECU C2 ECU M1 Totalt (st) 
DAC (0-5V) 6 18 7 31 
Digital ut 11 0 18 29 
Frekvens (Hz) 0 0 0 0 
Last Ω 
(0-600mA) 

0 21 3 24 

Last Ω typ 2 
(0-600mA) 

0 10 4 14 

 
Tabell 2. Kravspecifikation för ECU P1 och P2 
Kravspec. 2 ECU P1 ECU P2 Totalt (st) 
DAC (0-5V) 8 14 22 
Digital ut 0 3 3 
Frekvens (Hz) 4 4 8 
Last Ω 
(0-600mA) 

27 7 34 

Last Ω typ 2 
(0-600mA) 

0 0 0 

 
 
Konstruktionen som ska testas och utvärderas i studien är en krets som kommer 
kommunicera med CANalyzer. Valet av komponenter är styrt av att få kretsen att 
fungera så optimalt som möjligt utefter kravspecifikationerna, men även att hålla 
kretsen enkel på grund av tidsramen och kostnaden för experimentet. 
 
I experimentet jämförs den konstruerade kretsens värden med de loggade och 
förbestämda värdena för att urskilja eventuella skillnader och likheter. För att 
uppnå så hög reliabilitet som möjligt kommer tester utföras flertalet gånger. 
Testerna utförs på samma sätt varje gång för att öka validiteten [16]. 
Mätningarna kommer att utföras med två olika multimetrar, en ”Fluke 287 True 
RMS multimeter” samt en ”Elma BM805 Digital multimeter”.  
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4. Genomförande 
Nedan presenteras studiens tillvägagångssätt samt den specifika hårdvara 
respektive programvara som kommer användas för att genomföra experimentet. 
Förenklat kretsschemat för testbänken ses i bilaga 3. 

4.1 Hårdvara 
Ett samlingsnamn för fysiska komponenter som används i maskiner och datorer 
är hårdvara. Produkter fungerar inte utan dem och de behövs i all typ av 
elektronik [4]. I nästkommande stycken introduceras vilken hårdvara som 
kommer användas i studien. 
 
4.1.1 DAC 
MCP4725 är en 12-bits DAC från Adafruit Industries (se figur 6) som går att 
kontrollera via I2C kommunikation. A0 går att koppla till VDD eller VSS för att 
tillgå olika adresser, det går även att koppla den till en I/O-pin på Arduinon för 
att styra den via programmering. Kopplas A0 till VDD eller VSS kommer endast 
två stycken fungera samtidigt på en och samma I2C-buss. Genom att använda 
MUX:ar kan adressregistret utökas så flera DAC:ar går att använda samtidigt. 
Detta kommer användas i experimentet, där ett exempel på uppkopplingen 
presenteras i bilaga 4. För att DAC:en ska fungera korrekt måste ett specifikt 
bibliotek för komponenten inkluderas i Arduino [17]. 
 

 
Figur 6. MCP4725 DAC [16]. 
 
4.1.2 Multiplexer  
Adafruit Industries TCA9548A är en 1-till-8 MUX (se figur 7) vilket betyder att 
16 DAC:ar med två i varje gren kan användas samtidigt. För att alla 53 DAC:ar 
med två möjliga adresser ska kunna sitta på I2C-bussen kommer fyra MUX:ar 
kopplas på bussen, vilket möjliggör användning av 64 DAC:ar i samma nät. 
MUX:en delar I2C-bussen till ett nät av olika instanser med olika adresser så att 
flera komponenter med samma adress går att använda utan att de korrelerar med 
varandra [13]. 
 

 
Figur 7. TCA9548A MUX [12]. 
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4.1.3 Digital Ut 
De digitala utgångarna kommer symbolisera ett batteri, därför måste spänningen 
vara 24-28V utefter kravspecifikationerna. En Arduino MEGA kan inte leverera 
den spänningsnivå som krävs vilket leder till att bipolära BC337-transistorer 
kommer användas. 
 
Transistorn kommer ha 24-28V på kollektorn från VCC följt av ett 10kΩ 
motstånd. VDD på basen varierar mellan 0 och 5V vilket genereras från Arduinon 
tillsammans med ett 10kΩ motstånd, medan emittern endast kopplas till VSS. För 
att tillåta styrning till de olika digitala utgångarna via CANalyzer kommer 
flertalet MCP23017 kopplas på I2C-bussen. Dessa komponenter möjliggör att 
styrningen på basen inte behöver kopplas till en digital utgång på Arduinon utan 
får istället en egen I2C-adress och styrs via bussen, exempel visas i bilaga 5. 
 
4.1.4 Frekvensutgångar 
Två ECU:er har frekvensutgångar, dessa är till för att symbolisera olika 
hastigheter på företagets produkter, till exempel fordonshastighet. För att styra 
utgångarna så att de har olika frekvenser samtidigt behövs det en extra Arduino 
MEGA som slav för att Arduinon endast har 6 olika timers, varav en är 
dedikerad till delay()-funktionen. Genom att använda två Arduino MEGA går det 
få upp till åtta olika frekvenser på olika utgångar samtidigt. Frekvensutgångarna 
kommer däremot inte kopplas på I2C-bussen utan kommer kopplas direkt på 
Arduinorna vilket då blir den enda funktionen på testbänken som inte sitter på 
I2C-bussen.  
 
Frekvensutgångarna kommer vara uppbyggda på samma sätt som de digitala 
utgångarna och ha en spänning på 24-28V på kollektorn med en duty cycle på 
50% som är programmerad i Arduino. Detta kommer resultera i en spänning på 
hälften av VCC. För att uppnå detta kommer BC337-transistorer användas. 
Interfacet i CANalyzer kommer bestå av flera skjutreglage som går mellan 0–
100% där 0% är 0Hz och 100% motsvarar 4096Hz. Ett exempel på uppkoppling 
visas i bilaga 6. 
 
4.1.5 Last 
Företagets ECU:er är ofta sammankopplade med olika komponenter såsom en 
PWM-utgång eller en magnetventil. Den totala resistansen för dessa kan ses som 
en last över den specifika utgången där ström flödar igenom. För att efterlikna 
denna last kommer en del av testbänken vara uppbyggd på ett sätt så det går att 
testa olika effektmotstånd som symboliserar de olika komponenterna och den 
ström som flödar genom.  

4.2 Programvara 
Motsatsen till hårdvara kallas programvara eller mjukvara, det vill säga 
datorprogrammen som används för att styra de fysiska komponenterna. 
Programvaran skapas genom kodning och den går att utforma på många olika 
sätt [4]. Programvaran som kommer användas i studien presenteras i följande 
stycken.   
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4.2.1 CANalyzer 
I CANalyzer kommer ett användargränssnitt av paneler byggas upp för att 
implementera symboliseringen av värden till ECU:erna. Genom grafik i 
programmet kommer skjutreglage och knappar användas för att ställa in de 
värden som önskas att skickas till Arduinon. Det kommer också finnas ett 
alternativ att använda gamla loggade värden som tillhandahålls från ECU:erna 
när de har varit i bruk. Användaren kommer sedermera få göra ett aktivt val i 
användarinterfacet om simulationen ska ske med egna inställda värden eller med 
de loggade värdena. De valda värdena kommer skickas vidare till CAN-BUS 
skölden som möjliggör CAN-kommunikationen med Arduinon som har ett 
utformat CAN-användargränssnitt. Baud raten som kommer användas för 
kommunikationen mellan CANalyzer och Arduino är standardvärdet 115,200Bd. 
 
4.2.2 CAPL 
CAPL (Communication Access Programming Language) är CANalyzers egna 
programmeringsspråk som kommer användas för att styra vilken adress och 
vilket ID värdet som ställs in på skjutreglaget eller knapparna ska skickas till. I 
figur 8 visas ett exempel på hur detta kan vara uppbyggt. 
 

 
Figur 8. CAPL-kod att utgå ifrån [18]. 
  
4.2.3 Arduino 
I Arduinos programvara sker den faktiska adresseringen ske till de olika 
ECU:erna via de specifika komponenterna som används. Flertalet bibliotek 
kommer att behövas för att kommunikationen mellan komponenterna ska 
fungera korrekt, däribland standardbiblioteket <Wire.h>, vilket tillåter 
kommunikationen via I2C med en baud rate på 256kBd. Den fullständiga 
bibliotekslistan syns nedan i tabell 3. 
 
Tabell 3. Lista över nödvändiga Arduinobibliotek. 
Arduinobibliotek: Tillhörande funktionalitet / komponent: 
<SPI.h> Möjliggör kommunikation med SPI-enheter 
<Wire.h> Möjliggör kommunikation med I2C-enheter 
<mcp_can.h> CAN-BUS sköld 
<PWM.h> Möjliggör variabel frekvens 
<Adafruit_MCP4725.h> MCP4725 DAC 
"Adafruit_MCP23017.h" MCP23017 I/O expander 
"Wire.h" 
extern "C" { "utility/twi.h"} 

Möjliggör I2C-buss scanning 
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5. Resultat och analys 
I nedanstående kapitel presenteras resultatet av arbetet utifrån den frågeställning 
som ligger till grund för studien. Vidare kommer en kort analys redogöra om 
resultatet speglar det som förväntats i projektet samt återkoppla till teorin. Den 
slutgiltiga fysiska uppkopplingen av testbänken kan ses i bilaga 7 tillsammans 
med fullständiga mätvärden från uppkopplingen i bilaga 8–9. Vidare visas en 
komplett beskrivning av de 93 olika utgångarna på testbänken i bilaga 10. 

5.1 Vilka möjligheter och begränsningar finns det för en testbänk? 
Med testbänken som konstruerades och byggdes under studien finns möjligheten 
att testa samtliga fem ECU:er som angivits i kravspecifikationerna. Genom att 
skicka värden från CANalyzer till en krets via Arduino går det att upptäcka fel 
samt hitta en enklare och snabbare lösning på problemen. 
 
En tydlig begränsning för testbänken var att DAC:arna endast var försedda med 
två olika adresser då alla av de 53 DAC:arna behöver ha varsin adress. Det 
resulterade i användning av fler komponenter i form av MUX:ar som till följd av 
detta ledde till ett ökat pris på testbänken. För kostnadsöverblick se bilaga 11. 
 
Eftersom de digitala utgångarna och frekvensutgångarna som simuleras via 
testbänken kräver en extern spänningstillförsel via ett aggregat för att kunna 
generera de 24-28V, begränsas testbänken även här då den blir allt mer beroende 
av utomstående enheter som till exempel ett spänningsaggregat. Som tidigare 
nämnt användes bipolära transistorer för att styra den önskade spänningsnivån då 
Arduinon inte är kapabel att tillföra tillräcklig mängd ström på egen hand. 
 
Frekvensutgångarna är beroende av de olika timerna i Arduinon för att kunna 
leverera olika frekvensnivåer samtidigt, då Arduinon endast har sex olika timers. 
Detta nämns också i Arduino MEGA:ns överblick. Det behövdes därför två 
sammankopplade Arduinos för att tillfredsställa kravspecifikationen. Även detta 
medförde en ökad kostnad för testbänken. 
 
Överlag så är kostnaden för testbänken den största begränsningen, något Sutar 
och Shinde [3] också påvisade i sin tidigare studie. Däremot är möjligheterna för 
testbänken väldigt stora om kostnaden inte anses vara ett problem samt beroende 
på vilka funktioner som önskas i kravspecifikationen. 
 
För att hålla tidsramen samt budget valdes vissa moment bort, detta för att 
prioritera de utgångar som var av större tyngd enligt kravspecifikationerna men 
även för att sammanställa och slutföra projektet. 

5.2 Kan testbänken leverera förväntade värden till ECU:erna? 
I tabellen nedan (se tabell 4) presenteras olika mätvärden från ett av flertal test 
på DAC:arnas utgångar på ECU C1 jämfört med värdet som skickas från 
panelerna i CANalyzer (se bilaga 12). Resultatet visar att den förväntade 
spänningsnivån på DAC:arna inte skiljer sig märkvärt från den faktiska 
spänningen som skickas till utgångarna.  
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Tabell 4. Fåtal mätvärden DAC:ar ECU C1 

ECU C1: Värde CANalyzer [mV] Värde Arduino [mV] 

DAC 1 950 931 

DAC 2  1330 1297 

DAC 3 1710 1672 

DAC 4 3220 3153 

DAC 5 4275  4152  

DAC 6 4560 4437 
 
Grafen nedan (se figur 9) visar en mer detaljerad bild på en specifik DAC där 27 
olika mätpunkter undersöktes och det går konstatera att skillnaden mellan det 
förväntade och levererade värdet skiljer sig med ca 2–3%. En mätning mellan 
Arduinons VDD och VSS uppnår 4890mV vilket speglar DAC:ens absoluta 
toppvärde på 4730mV. Avvikelsen analyseras ytterligare i sektion 5.2.1. 
 

 
Figur 9. Förväntat värde och faktiskt värde från DAC 1, ECU C1. 
 
De digitala utgångarna visar mycket bra förmåga att öppna och stänga 
transistorns brytare och leverera den önskade spänningen till ECU:n genom 
styrningen i CANalyzer. Transistorns karakteristik medför att det finns goda 
spänningsmarginaler att arbeta på då den klarar av spänningar upp till 50V och 
matningsspänningen i dagsläget är mellan 24-28V. Strömmen som används i 
kretsen ligger på 85-88mA vilket ECU:erna, med en maxgräns på 1A, klarar med 
god marginal. 
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I tabell 5 visas resultatet av olika mätvärden på ECU P1:s frekvensutgångar som 
skickats från CANalyzer till PWM-utgångarna på Arduinon. De olika testerna 
visar goda resultat och levererar den förväntade frekvensen mellan 0-4096Hz 
med en liten felmarginal, för mätningar på samtliga frekvensutgångar, se bilaga 
9. 
 
Tabell 5. Fåtal mätvärden från frekvensutgångarna på ECU P1. 

ECU P1: Värde CANalyzer 
[%] 

Förväntat värde 
[Hz] 

Värde Arduino 
[Hz] 

Frekvensutgång 1 15 614,4 615,4 

Frekvensutgång 2  30 1228,8 1230,9 

Frekvensutgång 3 70 2867,2 2873,9 

Frekvensutgång 4 90 3686,4 3695,0 
 
I nedanstående graf (se figur 10) visas en detaljerad mätning på en 
frekvensutgång på ECU P1 och hur mätvärdena förhåller sig till den önskade 
procentuella nivån från 0–100 som har skickats från CANalyzer. Resultatet visar 
en felmarginal mellan det faktiska värdet och det förväntade på 0,14–0,23%. Den 
önskade nivån på 50% duty cycle varierar mellan 49,95–52,64%, där det lägsta 
värdet är vid 5% av maxfrekvensen och ökar ju högre frekvensen blir. 
 

 
Figur 10. Förväntat värde och faktiskt värde från frekvensutgång 1, ECU P1. 
 
Till följd av en prioriteringsordning i kravspecifikationen hos företaget togs ett 
gemensamt beslut att lastutgångarna inte kommer vara en del av den befintliga 
testbänken då behovet inte ansågs vara av samma vikt som resterande utgångar. I 
och med detta kommer inte några resultat från lastutgångarna presenteras. Vidare 
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gäller detta även för möjligheten att spela upp gamla loggade värden i testbänken 
vilket har lagts åt sidan för framtida vidareutveckling av testbänken. 
 
5.2.1 Analys av testbänkens leverans av förväntade värden 
Studien har visat att det går att konstruera denna typ av testbänk och leverera 
värden som är tillräckligt bra för företagets behov. Att mätvärden skiljer sig från 
det förväntade kan bero på flera olika saker såsom multimeternas tillförlitlighet, 
inställningar i CANalyzer eller kapacitiva/resistiva parasiter i ledningar och 
komponenter, vilket styrks av de karaktärsdrag som finns inom I2C-
bussanvändning (se sektion 2.7). För att säkra upp för multimeternas 
tillförlitlighet så genomfördes flera tester med två olika multimetrar som visade 
lika resultat vilket pekar på att det just är de olika parasiter som 
bussanvändningen medför som är anledningen till felmarginalen. Detta kommer 
att diskuteras mer i nästa kapitel. 
 
Avvikelsen ökar desto högre spänningen blir, detta kan bero på faktorn som 
används i CANalyzer inte är optimerad för ett maxvärde på 5000mV. DAC:arna 
måste skyddas för överbelastning vilket inträffar vid cirka 4850mV, detta medför 
att optimal faktor inte går att använda.  
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6. Diskussion och slutsats 
I kapitlet som följer diskuteras och reflekteras metodvalet och studiens resultat. 
Vidare presenteras studiens slutsatser. 

6.1 Metoddiskussion 
Det går att konstatera att frågeställningen har kunnat besvaras med den valda 
metoden. Testbänken visar goda resultat och har fått positiv respons från 
företaget. Studien har en hög trovärdighet på grund av de flertalet tester som har 
genomförts på de olika komponenterna med positivt utfall då samtliga tester 
visar samma resultat med olika multimetrar. 
 
Under studiens gång så följdes en prioriteringslista där ECU C1, C2 och M1 stod 
i första led. Samtidigt var det DAC-utgångarna och de digitala utgångarna som 
bearbetades först och främst. Efter dessa delar var slutförda prioriterades ECU 
P1 och P2 samt frekvensutgångarna medan lastutgångarna blev bortprioriterade. 
Då projektgruppen endast arbetat med ett fåtal av de befintliga komponenterna 
och program som användes i arbetet så genomfördes en grundlig förstudie utifrån 
företagets kravspecifikation för att få en förståelse över vilka komponenter som 
skulle komma att behövas för att kunna slutföra arbetet. Detta kom att vara 
väldigt givande för att få en överblick i hur testbänken skulle komma att 
utformas. 
 
Det visade sig att samtliga komponenter har varit användbara för att slutföra 
experimentet. Den fullständiga komponentlistan visas i bilaga 11. Detta var inte 
utan problem då vissa komponenter inte fungerade på det sätt som förväntat, men 
gav tillslut det förväntade resultatet efter en tids felsökning. Ett exempel på detta 
är motstånden som sitter på transistorns bas, dessa var tänkta att ha på kollektorn 
från början. De tål för lite effekt vilket gjorde att de inte fungerade som tänkt 
men gick fortfarande att använda på basen där strömnivån är lägre. 
 
CANalyzer tillsammans med programmeringsspråket CAPL var sedan tidigare 
okänt och krävde därmed en inlärningsperiod vilket medförde att det gick åt mer 
tid än beräknat för att förstå hur programmet fungerade. Däremot var både 
handledarna och övriga anställda på företaget till stor hjälp för att underlätta 
inlärningsprocessen. Förståelsen för CAPL ökade ytterligare när 
programmeringen i Arduino startade, något som var bekant sedan tidigare. I 
bilaga 13 går det se exempel på kod i Arduino till de olika utgångarna. 
 
Under utvecklingsfasen av projektet har kretsen varit uppkopplad på 
kopplingsplatta (se bilaga 14) för att enkelt kunna justera komponenterna och 
göra ändringar. För att slutligen göra kretsen mer portabel, mindre ömtålig och 
enklare att använda valde projektgruppen att löda fast komponenterna på två 
prototypkort (se bilaga 15) och fixera det i en box tillsammans med de två 
Arduinosarna (se bilaga 7). 
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6.2 Resultatdiskussion 
När studiens resultat summeras så fastställs det att ett bra resultat har uppnåtts 
utifrån företagets kravspecifikation bortsett från den önskade funktionen att spela 
upp gamla loggade värden. Detta visade sig vara mer komplext än väntat vilket 
ledde till att tidsåtgången för detta skulle gå över tidsramen för projektet och 
valdes därför bort. Det har däremot gjorts en del förberedelser för att underlätta 
vid en eventuell vidareutveckling av testbänken för att uppnå den önskade 
funktionaliteten. 
 
Eftersom DAC:arna som valdes under experimentet har en begränsning på 
endast två olika adresser som kan användas samtidigt på I2C-bussen medförde 
detta ett omfattande problem som löstes redan i förstudien. Resultatet som 
DAC:arna tillslut visar på utgångarna jämfört med det förväntade värdet har en 
felmarginal på 2–3%. Detta är fullt acceptabelt av företaget och är inom ramen 
för vad som krävdes. Om det skulle önskas mer precision så blir det svårt att 
optimera de befintliga DAC:arna utan en annan väg skulle behövas undersökas. 
 
Som tidigare nämnt så ger de digitala utgångarna ett bra resultat som enkelt styrs 
i CANalyzer-panelen med en switch som ger ut 24-28V vid önskat läge och 0V 
vid motsatta läge. Däremot blev tidsåtgången för dessa något längre än väntat. 
Främst på grund av förståelsen om hur IC kretsen MCP23017 fungerade 
tillsammans med Arduino och samtidigt implementera utgångarna i CANalyzer. 
Detta var dock inte något överhängande problem utan löstes efter felsökning och 
testning av komponenten. 
 
Felmarginalen på frekvensutgångarna uppgick till endast 0,14–0,23%, vilket 
företaget är nöjda med. För att ändå undersöka den låga skillnaden om 
multimetern eventuellt kan ha varit felkalibrerad och även öka reliabiliteten, 
testades flera multimetrar som dock gav samma resultat.  
 
Slutligen kan det konstateras att vid en utökad resurstillgång hade val av 
komponenter eventuellt blivit mer optimalt och medfört ett ännu mer 
tillfredsställande resultat, även då lastutgångarna bortprioriterades på grund av 
att kostnaden blev för hög kontra vikten av dess funktionalitet. 

6.3 Slutsats 
Det finns begränsningar med att bygga denna typ av testbänk kopplade till 
komponentval, tid och resurser. Vid en utökad resurstillgång finns möjligheten 
att utveckla testbänken med fler funktioner samt minska eventuella 
felmarginaler. I och med detta kan följande slutsats redovisas: 
 

Ø En funktionell testbänk, efter företagets behov, har konstruerats, byggts 
upp och testats. 

Ø Testbänken levererar de förväntade värdena på samtliga 93 utgångar med 
en felmarginal på max 3%. 
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BILAGA 1.  
Blockschema ECU P1 och P2 
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BILAGA 2.  
I2C-buss exempel [18] 
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BILAGA 3.  
Förenklad version på kretsschema  
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BILAGA 4.  
Exempel på uppkoppling av DAC:ar på I2C-buss 
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BILAGA 5.  
Exempel på uppkoppling av DO på I2C-buss 
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BILAGA 6. 
Exempel på uppkoppling av frekvensutgångar 

 
 



 

28 
 

BILAGA 7. 
Bild på krets (i boxen, fixerad) 
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BILAGA 8. 
Fullständiga DAC mätvärden från samtliga ECU:er  

ECU C1: Värde CANalyzer [mV] Värde Arduino [mV] 

DAC 1 950 931 

DAC 2  1330 1297 

DAC 3 1710 1672 

DAC 4 3220 3153 

DAC 5 4275  4152  

DAC 6 4560 4437 

 

ECU C2: Värde CANalyzer [mV] Värde Arduino [mV] 

DAC 1 190 193 

DAC 2 570 558 

DAC 3 760 733 

DAC 4 950 906 

DAC 5 1330 1278 

DAC 6 1520 1467 

DAC 7 1710 1637 

DAC 8 2090 2040 

DAC 9 2470 2413 

 DAC 10 2660 2588 

DAC 11 2945 2858 

DAC 12 3135 3051 

DAC 13 3325 3222 
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DAC 14 3705 3610 

DAC 15 4085 4000 

DAC 16 4465 4360 

DAC 17 4845 4690 

DAC 18 3895 3793 

 

ECU M1: Värde CANalyzer [mV] Värde Arduino [mV] 

DAC 1 380 368 

DAC 2 1140 1102 

DAC 3 1710 1665 

DAC 4 2280 2238 

DAC 5 3420 3329 

DAC 6 4370 4230 

DAC 7 4655 4526 

 

ECU P1: Värde CANalyzer [mV] Värde Arduino [mV] 

DAC 1 190 184 

DAC 2 760 737 

DAC 3 1330 1295 

DAC 4 2090 2033 

DAC 5 2660 2581 

DAC 6 3230 3140 

DAC 7 3610 3502 

DAC 8 4370 4245 
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ECU P2: Värde CANalyzer [mV] Värde Arduino [mV] 

DAC 1 95 99 

DAC 2 475 470 

DAC 3 665 657 

DAC 4 855 840 

DAC 5 1045 1026 

DAC 6 1235 1214 

DAC 7 1520 1493 

DAC 8 1710 1676 

DAC 9 1900 1863 

 DAC 10 2185 2139 

DAC 11 2470 2414 

DAC 12 2850 2783 

DAC 13 3325 3246 

DAC 14 3990 3893 
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BILAGA 9. 
Fullständiga frekvensmätvärden från ECU P1 och P2  

ECU P1: Värde CANalyzer 
[%] 

Förväntat värde 
[Hz] 

Värde Arduino 
[Hz] 

Frekvensutgång 1 15 614,4 615,4 

Frekvensutgång 2  30 1228,8 1230,9 

Frekvensutgång 3 70 2867,2 2873,9 

Frekvensutgång 4 90 3686,4 3695,0 
 

ECU P2: Värde CANalyzer 
[%] 

Förväntat värde 
[Hz] 

Värde 
Arduino [Hz] 

Frekvensutgång 1 20 819,2 820,9 

Frekvensutgång 2  40 1638,4 1641,7 

Frekvensutgång 3 65 2662,4 2668,3 

Frekvensutgång 4 85 3481,6 3489,2 
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BILAGA 10. 
Beskrivning av utgångar  

 
 

 

ECU C1: Component: Test-bench Pin:ECU Pin: Designation: Function - Pin-out: CANalyzer ID: I2C address: I2C connection:
DAC_1 1 30 SE2702_1 Position, accelerator pedal, channel 1 0x001 0x62 MUX1(1)*
DAC_2 2 34 SE2702_2 Position, accelerator pedal, channel 2 0x002 0x63 MUX1(1)*
DAC_3 3 37 AL3201 Sensor charge regulator 0x003 0x62 MUX1(0)*
DAC_4 4 46 SE8705 Ambient temperature sensor 0x004 0x63 MUX1(0)*
DAC_5 5 50 SE2303 Level, fuel 0x005 0x62 MUX1(4)*

Tot. DAC: 6 DAC_6 6 - - EXTRA 0x006 0x63 MUX1(4)*
DO_1 7 1 X Remote Wakeup 0x101 0x20 Expander1 pin(0)
DO_2 8 24 SW3501_1 Head lights high beam FX1003 0x102 0x20 Expander1 pin(1)
DO_3 9 25 RF1_1 Direction indicator Right 0x103 0x20 Expander1 pin(2)
DO_4 10 29 RF1_2 Direction indicator Left 0x104 0x20 Expander1 pin(3)
DO_5 11 33 SW3501_2 Head lights low beam - Travel Lights 0x105 0x20 Expander1 pin(4)
DO_6 12 41 SW3608 Windscreen washer, front FX1003 0x106 0x20 Expander1 pin(5)
DO_7 13 45 SW3305 Safety stop 0x107 0x20 Expander1 pin(6)
DO_8 14 53 X Position Monitor Door 0x108 0x20 Expander1 pin(7)
DO_9 15 61 SW3602 Wiper Front Intermittent FX1003 0x109 0x20 Expander1 pin(8)
DO_10 16 - - EXTRA 0x10A 0x20 Expander1 pin(9)

Tot. DO: 11 DO_11 17 - - EXTRA 0x10B 0x20 Expander1 pin(10)
*MUX1(X) = Multiplexer1(branch) --> I2C adress: 0x70

ECU C2: Component: Test-bench Pin: ECU Pin: Designation: Function - Pin-out: CANalyzer ID: I2C address: I2C connection:
DAC_7 18 B3 SE7601 FS - Level sensor channel 1, front axle, left 0x007 0x62 MUX1(5)*
DAC_8 19 B5 SE7602 FS - Level sensor channel 1, front axle, right 0x008 0x63 MUX1(5)*
DAC_9 20 B6 SE7603 FS - Level sensor channel 1, front bogie, left 0x009 0x62 MUX1(2)*
DAC_10 21 B7 SE7604 FS - Level sensor channel 1, front bogie, right 0x010 0x63 MUX1(2)*
DAC_11 22 B8 SE7605 FS - Level sensor channel 1, rear bogie, left 0x011 0x62 MUX1(3)*
DAC_12 23 B11 SE7606 FS - Level sensor channel 1, rear bogie, right 0x012 0x63 MUX1(3)*
DAC_13 24 B15 SE7607 FS - Pressure sensor, front axle, left 0x013 0x62 MUX1(6)*
DAC_14 25 B19 SE7608 FS - Pressure sensor, front axle, right 0x014 0x63 MUX1(6)*
DAC_15 26 B20 SE7609 FS - Pressure sensor, bogie, left 0x015 0x62 MUX1(7)*
DAC_16 27 B21 SE7610 FS - Pressure sensor, bogie, right 0x016 0x63 MUX1(7)*
DAC_17 28 B22 SE9504 Tip by Wire - Body angle, channel 1 0x017 0x62 MUX2(1)**
DAC_18 29 B23 SE9301 Load sensor OBW 1 0x018 0x63 MUX2(1)**
DAC_19 30 B24 SE9302 Load sensor OBW 2 0x019 0x62 MUX2(0)**
DAC_20 31 B27 SE9102 Steering pressure, engine operated pump (engine running) 0x020 0x63 MUX2(0)**
DAC_21 32 B28 SE9103 Steering pressure, vehicle operated pump (engine off) 0x021 0x62 MUX2(6)**
DAC_22 33 B32 SE9504 Tip by Wire - Body angle, channel 2 0x022 0x63 MUX2(6)**
DAC_23 34 B44 SE2303 Level, fuel 0x023 0x62 MUX2(4)**

Tot. DAC: 18 DAC_24 35 - - EXTRA 0x024 0x63 MUX2(4)**
*MUX1(X) = Multiplexer1(branch) --> I2C adress: 0x70
**MUX2(X) = Multiplexer2(branch) --> I2C adress: 0x71
ECU M1: Component: Test-bench Pin: ECU Pin: Designation: Function - Pin-out: CANalyzer ID: I2C address: I2C connection:

DAC_25 36 1A01 SE4201 Position, retarder pedal, channel 1 0x025 0x62 MUX2(2)*
DAC_26 37 1A12 SE4208 Position, retarder pedal, channel 2 0x026 0x63 MUX2(2)*
DAC_27 38 1B13 SE9503_1 Tip by Wire - Body lever, channel 1 0x027 0x62 MUX2(3)*
DAC_28 39 1B16 SE9503_2 Tip by Wire - Body lever, channel 2 0x028 0x63 MUX2(3)*
DAC_29 40 1B33 SE5229 Brake pedal output pressure 0x029 0x62 MUX2(6)*
DAC_30 41 2C15 SE8502 Position monitor, weight on seat cushion(loaded/not loaded) 0x030 0x63 MUX2(6)*

Tot. DAC: 7 DAC_31 42 - - EXTRA_1 0x031 0x62 MUX2(7)*
DO_12 43 1A08 SW9186_1 AUX hydr ON/OFF External 0x10C 0x20 Expander1 pin(11)
DO_13 44 1A16 SW4604 All differential locks and 6x6 drive 0x10D 0x20 Expander1 pin(12)
DO_14 45 1A22 SW4606_1 ATC on/off 0x10E 0x20 Expander1 pin(13)
DO_15 46 1A23 SW4602 Transverse differential lock, front axle 0x10F 0x20 Expander1 pin(14)
DO_16 47 1A25 SW4606_2 Longitudinal differential lock, ATC 0x110 0x20 Expander1 pin(15)
DO_17 48 1B14 SW9186_2 AUX hydr ON/OFF External 0x111 0x21 Expander2 pin(0)
DO_18 49 1B15 SW9187_1 Activation of full constant flow hydraulic Hydraul lower 0x112 0x21 Expander2 pin(1)
DO_19 50 1B20 SW9187_2 Activation of full constant flow hydraulic Hydraul raise 0x113 0x21 Expander2 pin(2)
DO_20 51 1B22 SE8501_1 Position monitor, seat belt buckle1 0x114 0x21 Expander2 pin(3)
DO_21 52 1B24 SW5501_1 Parking brake - channel 1 0x115 0x21 Expander2 pin(4)
DO_22 53 1B32 SW5501_2 Parking brake - channel 2 0x116 0x21 Expander2 pin(5)
DO_23 54 2C11 X Engine Brake on/off 0x117 0x21 Expander2 pin(6)
DO_24 55 2C13 SW7601_1 Switch, bottom position, standard 0x118 0x21 Expander2 pin(7)
DO_25 56 2C17 SE8501_2 Position monitor, seat belt buckle2 0x119 0x21 Expander2 pin(8)
DO_26 57 2C19 SW7601_2 Switch, normal position, standard 0x11A 0x21 Expander2 pin(9)
DO_27 58 2C25 SW4201 Gear-shift Inhibitor, transmission 0x11B 0x21 Expander2 pin(10)
DO_28 59 - - EXTRA_1 0x11C 0x21 Expander2 pin(11)

Tot. DO: 18 DO_29 60 - - EXTRA_2 0x11D 0x21 Expander2 pin(12)
*MUX2(X) = Multiplexer2(branch) --> I2C adress: 0x71



 

34 
 

 

 

 
 

ECU P1: Component: Test-bench Pin: ECU Pin: Designation: Function - Pin-out: CANalyzer ID: I2C address: I2C connection:

DAC_32 61 A1 SE4214 Pressure, transmission oil 0x032 0x63 MUX2(7)**

DAC_33 62 A2 SE4218 Pressure, transmission oil filter, differential oil 0x033 0x62 MUX3(1)***

DAC_34 63 B20 SE4203 Level, transmission oil FX1004 0x034 0x63 MUX3(1)***

DAC_35 64 B21 SE4219 Pressure, main transmission oil 0x035 0x62 MUX3(0)***

DAC_36 65 B44 SE4202 Temperature, transmission oil FX1004 0x036 0x63 MUX3(0)***

DAC_37 66 B47 SE2602 Temperature, cooling circuit, 2nd 0x037 0x62 MUX3(4)***

DAC_38 67 B51 SE4209 Drive direction 0x038 0x63 MUX3(4)***

Tot. DAC: 8 DAC_39 68 - - EXTRA_1 0x039 0x62 MUX3(5)***

FI_1 69 (MArd. p11)* A41 SE4307 Speed, transmission output rotation 0x090 - -

FI_2 70 (MArd. p5)* A50 SE4212 Speed, transmission rotational input (engine speed)) 0x091 - -

FI_3 71 (MArd. p44)* A53 SE4213 Speed, turbine 0x092 - -

Tot. Freq: 4 FI_4 72 (Mard. p6)* A54 SE4215 Speed, low range 0x093 - -

*MArd. pX = Master Arduino pin X

**MUX2(X) = Multiplexer2(branch) --> I2C adress: 0x71

***MUX3(X) = Multiplexer3(branch) --> I2C adress: 0x72

ECU P2: Component: Test-bench Pin: ECU Pin: Designation: Function - Pin-out: CANalyzer ID: I2C address: I2C connection:
DAC_40 73 A1 SE9104 Level, hydraulic oil tank FX1009 0x040 0x63 MUX3(5)**
DAC_41 74 A2 SE5214 Sensor cooling oil level, tank FX1010 0x041 0x62 MUX4(1)***
DAC_42 75 B3 SE9105 Temperature, hydraulic oil tank FX1009 0x042 0x63 MUX4(1)***
DAC_43 76 B5 SE5207 Sensor cooling oil temperature, tank FX1010 0x043 0x62 MUX4(0)***
DAC_44 77 B6 SE5215 Sensor cooling oil temperature, front axle 0x044 0x62 MUX3(2)**
DAC_45 78 B7 SE5216 Sensor cooling oil temperature, front bogie 0x045 0x63 MUX3(2)**
DAC_46 79 B11 SE5217 Sensor cooling oil temperature, rear bogie 0x046 0x62 MUX3(3)**
DAC_47 80 B15 X Dropbox Oil temp 0x047 0x63 MUX3(3)**
DAC_48 81 B20 SE5201 Pressure, brake pressure, 1st, tractor unit (accum) 0x048 0x62 MUX3(4)**
DAC_49 82 B21 SE5202 Pressure, brake pressure, 2nd, load unit (accum) 0x049 0x63 MUX3(4)**
DAC_50 83 B22 SE5501 Pressure, parking brake 0x050 0x62 MUX3(5)**
DAC_51 84 B23 SE5203 Pressure, brake pressure output, 1st, tractor unit 0x051 0x63 MUX3(5)**
DAC_52 85 B24 SE4608 ATC - Sensor air pressure ADM unit 0x052 0x62 MUX4(2)***

Tot. DAC: 14 DAC_53 86 B28 SE6403 ATC - Articulation angle sensor, ATC 0x053 0x63 MUX4(2)***
DO_30 87 A6 SE4607 Monitor longitudinal differential lock mode 0x11E 0x21 Expander2 pin(13)
DO_31 88 - - EXTRA_1 0x11F 0x21 Expander2 pin(14)

Tot. DO: 3 DO_32 89 - - EXTRA_2 0x120 0x21 Expander2 pin(15)
FI_5 90 (SArd. p45)* A41 SE4309 ATC - Speed sensor forward/rear output shaft dropbox 0x094 - -
FI_6 91 (SArd. p9)* A50 SE4311 ATC - Speed sensor rearward shaft TC12 0x095 - -
FI_7 92 (SArd. p6)* A53 SE4310 ATC - Speed sensor rear longitudinal bogie shaft 0x096 - -

Tot. Freq: 4 FI_8 93 (SArd. p5)* - - EXTRA_1 0x097 - -
*SArd. pX = Slave Arduino pin X
**MUX3(X) = Multiplexer3(branch) --> I2C adress: 0x72
***MUX4(X) = Multiplexer4(branch) --> I2C adress: 0x73
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BILAGA 11. 
Komponentlista 

 
 
 
 
 
 

Component: Component type: Manufacturer:
Pieces 
(pcs): ELFA art. nr:

Price per piece 
(Kr, excl. VAT):

Total price 
(Kr, excl. VAT):

Arduino Mega 2560 Rev3 Microprocessor Arduino 2 110-38-920 428,62 857,24
Tessel CAN-BUS Shield V2 Shield Speed Studio 1 301-10-896 221 221
USB 2.0 cable 1.8m USB cable Valueline 2 301-13-431 49,1 98,2
Power adapter 0-1.5A 18W Adapter RND power 2 300-98-158 102,6 205,2
MCP4725 Breakout Digital-to-Analog Converter Adafruit 53 300-91-226 47,9 2538,7
TCA9548A I2C Multiplexer Multiplexer (8 branches) Adafruit 4 300-91-194 67,3 269,2
MCP23017 I2C bus-circuit Digital output expander Microchip 2 300-36-178 11,49 22,98
DIL-socket 2x14 Socket RND connect 2 300-87-296 17,3 34,6
BC337-25BK (45V) NPN Transistor Diotec 40 300-12-857 0,6134 24,536
Resistor 10kΩ 2W Resistor Vishay 40 160-79-610 2,2 88
Resistor 10kΩ 0.25W Resistor RND components 40 300-88-533 0,3216 12,864
Pin header male 90° 1x36 Strip header Prostar 13 143-70-342 6,58 85,54
Pin header female 1x10 Strip header RND connect 10 300-93-670 11 110
Pin header female 2x5 Strip header RND connect 1 300-93-674 12,84 12,84
Pin header female 2x8 Strip header RND connect 10 300-93-677 14,9 149
Pin header female 2x3 Strip header RND connect 1 300-93-672 9,76 9,76
Terminal 1x2 Terminal RND connect 4 300-42-860 2,47 9,88
Prototype board 160x100mm Prototype board Rademacher 2 300-64-199 44,6 89,2
Breadboard 830 Breadboard RND components 6 301-15-104 34,5 207
Jumper wire 0.2mm² 20m Jumper wire Kabeltronik 1 155-50-324 32,1 32,1
Jumper wire set Jumper wire K and H 1 155-29-003 178,58 178,58
Plastic box Box Boplar own brand 1 300-72-652 203 203

Total cost of components: 5459,42
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BILAGA 12. 
Samtliga paneler i CANalyzer  
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BILAGA 13 
Arduinokod till olika utgångar 
DAC:ar: 

 
Digitala utgångar: 

 
Frekvensutgångar: 

 
Frekvensutgångar på Arduino-slaven: 
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BILAGA 14. 
Bild på krets (kopplingsplatta) 
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BILAGA 15. 
Bild på krets (prototypbräda)  
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