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Abstract 
This abstract describes the bachelor degree thesis in computer technology at Växjö 
University written by Philip Albertson during the spring term of 2007. At the company 
BSR in Växjö, Sweden there is a new project under development called WBD – Web based 
diagnostics. The aim of the project is to make car diagnostics available to ordinary people 
at a decent cost. The system consists of three parts; a module to plug in the car, a server to 
handle the information and a client to allow the customers to reach the information about 
their car. 
     My part in this project was to specify how to reach certain parameters on the CAN-bus 
in cars from VAG (Volkswagen Auto Group) and Saab. The parameters searched for were 
the tank level, service information, mileage and fault code reading. To be able to do this 
excessive knowledge of the CAN-bus was needed which was obtained from studying 
literature and analyzing diagnostics traffic on the CAN-bus. 
     All the parameters were identified for certain control modules from VAG and Saab. To 
extend the knowledge to other modules from these manufacturers is probably not a huge 
task since they often are a lot a like. The company was satisfied with the results since they 
provided a good basis to further develop the module prototype built by the company EDAB 
(Elektronik Design AB) in Sundsvall, Sweden. 

 2



Innehållsförteckning 
FÖRKORTNINGAR........................................................................................................................................ 4 
INLEDNING..................................................................................................................................................... 5 
1. PROBLEMFORMULERING ..................................................................................................................... 6 

1.1 UPPGIFTSBESKRIVNING ............................................................................................................................ 6 
1.2 PROJEKTBESKRIVNING.............................................................................................................................. 6 

1.2.1 Mål................................................................................................................................................... 6 
1.2.2 Modell över systemet med de olika delarnas ansvarsområden ........................................................ 7 
1.2.3 Intressanta delar av CAN-meddelande ............................................................................................ 8 
1.2.4 Uppdatering av parametrar ............................................................................................................. 8 
1.2.5 Låsning av enhet .............................................................................................................................. 9 
1.2.6 Utseende och anslutning .................................................................................................................. 9 
1.2.7 Design av modul .............................................................................................................................. 9 

2. CAN – CONTROLLER AREA NETWORK........................................................................................... 11 
2.1 INLEDNING.............................................................................................................................................. 11 
2.2 FRAMES .................................................................................................................................................. 12 

2.2.1 Data/Remote frame ........................................................................................................................ 12 
2.2.2 Error frame .................................................................................................................................... 13 
2.2.3 Overload frame .............................................................................................................................. 14 

2.3 BUS ARBITRATION .................................................................................................................................. 14 
2.4 KOMMUNIKATION OCH SYNKRONISERING .............................................................................................. 15 

2.4.1 Bit stuffing...................................................................................................................................... 16 
2.4.2 Extended message id ...................................................................................................................... 16 

2.5 BITSAMPLING ......................................................................................................................................... 17 
2.5.1 Programmering av bitsamplingspunkten ....................................................................................... 18 

2.6 SYNKRONISERING ................................................................................................................................... 18 
2.6.1 Faskorrigering ............................................................................................................................... 19 

2.7 FELHANTERING....................................................................................................................................... 20 
2.7.1 Bit monitoring ................................................................................................................................ 21 
2.7.2 CRC................................................................................................................................................ 21 
2.7.3 Frame check................................................................................................................................... 22 
2.7.4 Acknowledgement error ................................................................................................................. 22 
2.7.5 Isolering av defekta noder.............................................................................................................. 22 
2.7.6 Fel vid sändning............................................................................................................................. 22 
2.7.7 Fel vid mottagning ......................................................................................................................... 23 
2.7.8 Error active.................................................................................................................................... 23 
2.7.9 Error passive.................................................................................................................................. 23 
2.7.10 Bus off .......................................................................................................................................... 24 

3. IDENTIFIERANDE AV EFTERSÖKTA PARAMETRAR .................................................................. 25 
3.1 USR SCRIPT ............................................................................................................................................ 25 

4. RESULTAT ................................................................................................................................................ 26 
4.1 VAG....................................................................................................................................................... 26 

4.1.1 Inledning ........................................................................................................................................ 26 
4.1.2 Tanknivå, mätarställning och serviceinformation ......................................................................... 26 
4.1.3 Feldkodsläsning ............................................................................................................................. 30 

4.2 SAAB ...................................................................................................................................................... 32 
4.2.1 Inledning ........................................................................................................................................ 32 
4.2.2 Representation av spänningsnivåer på CAN-bussen...................................................................... 33 
4.2.3 Tanknivå......................................................................................................................................... 33 
4.2.4 Serviceinformation......................................................................................................................... 33 
4.2.5 Mätarställning ............................................................................................................................... 34 
4.2.6 Felkodsläsning ............................................................................................................................... 35 

 3



4.2.7 Läsning av VIN .............................................................................................................................. 35 
5. RESULTATDISKUSSION........................................................................................................................ 37 
6. SLUTDISKUSSION................................................................................................................................... 37 
7. REFERENSER ........................................................................................................................................... 38 
8. BILAGOR ................................................................................................................................................... 39 

8.1 EXEMPEL PÅ LOGGFIL. ............................................................................................................................ 39 
 

Förkortningar 
ACK Acknowledgement 
ASCII American Standard Code for Information Interchange 
CAN Controller Area Network 
CiA CAN in Automation 
CRC Cyclic Redundancy Check 
DLC Data Length Code 
ECM Engine Control Module 
EDAB Elektronik Design AB 
EOF End of Frame 
GPRS General Packet Radio Services 
I-bussen Instrumentbussen 
ICM Infotainment Control Module 
IDE Identifier Extension 
IFS Interframe Space 
ISO International Organization for Standardization 
LSB Least Significant Bit 
NRZ Non-Return-to-Zero 
OBD-II On Board Diagnostics-II 
REC Receive Error Counter 
REC Rear Electrical Center 
RTR Remote Transmission Request 
SJW Resynchronization Jump Width 
SOF Start of Frame 
SRR Substitute Remote Request 
TEC Transmit Error Counter 
USR Universal Scripting Real Time Language 
VAG Volkswagen Auto Group 
WBD Web Based Diagnostics 
VIN Vehicle Identification Number 
 

 4



Inledning 
Dagens fordon innehåller otroligt mycket elektronik jämfört med för bara tio år sedan. Alla 
sensorer och givare för till exempel olika temperaturer, tryck och flöden måste koordineras 
på ett korrekt och säkert sätt. Ansvaret för detta vilar på de styrenheter som finns i bilen. En 
styrenhet är ett system bestående av en eller flera mikroprocessorer samt nödvändiga 
periferikretsar. Exempel på ansvarsområden för en styrenhet är motorstyrning, styrning av 
bromsar eller visning av värden på instrumentpanelen. För att information ska kunna 
utbytas mellan dessa styrenheter krävs ett sätt att kommunicera. I dagens bilar sköts detta 
på den så kallade CAN-bussen (Controller Area Network). Förutom att sköta 
kommunikationen mellan olika styrenheter används CAN-bussen för att nå diagnosdata, via 
det diagnosuttag som finns i alla bilar tillverkade efter 1996. En viktig del av 
diagnostrafiken är de felkoder som sätts i bilen då ett fel har uppstått. Det finns en stor 
mängd felkoder definierade för varje bil, vilket gör dem mycket mer detaljerade än 
felindikeringslamporna på instrumentpanelen. 
     Det här examensarbetet kommer att beröra just diagnostrafik i bilar, inom ett projekt 
benämnt WBD (Web Based Diagnostics). WBD utvecklas av företaget BSR i Växjö som 
har motoroptimering som huvudverksamhet. Företaget är marknadsledande på Volvo, Saab 
och VAG i norra Europa och har fått utmärkelsen Årets Superföretag 2005 och 2006. Något 
som särskiljer företaget från andra trimföretag är dess stora miljöengagemang med bland 
annat etanolkonvertering och optimering för bränsleeffektivitet. Projektet har som mål att 
göra fordonsdiagnostik tillgängligt för vanliga bilägare och mindre verkstäder till ett bra 
pris. För att kunna utföra förfrågningar på CAN-bussen efter diagnosdata krävs att de 
tillverkarspecifika protokoll som används på bussen tolkas för att kunna återskapas. Denna 
information fås inte av tillverkarna då de hellre ser att verkstäder och privatpersoner köper 
deras egna, och ofta dyra, diagnosverktyg. 
     Arbetet innehåller ett stort avsnitt fakta om CAN, vilket var nödvändigt för att kunna 
tolka trafiken på bussen. Förutom det presenteras projektet, och dess olika delar, närmre 
och till sist de resultat som har uppnåtts. 
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1. Problemformulering

1.1 Uppgiftsbeskrivning 
Vid företaget BSR i Växjö pågår utvecklingen av en ny teknik benämnd WBD, vilket står 
för Web Based Diagnostics. Målet med detta projekt är att utvald information från bilens 
nätverk, CAN-bussen (Controller Area Network), ska kunna nås utifrån bilen via Internet.      
I projektet ingår utvecklandet av en modul som ska kopplas in i diagnostikuttaget i bilen för 
att sedan skicka vidare utläst information till en server för behandling. Det diagnostikuttag 
som avses är specificerat enligt OBD-II (On Board Diagnostics) vilket är en standard för 
fordonsdiagnostik som specificerar uttagets utformning samt minimal 
diagnosfunktionalitet. Hårdvaran och grundläggande kommunikation över CAN och GPRS 
(General Packet Radio Service) utvecklas av företaget EDAB (Elektronik Design AB) i 
Sundsvall.  
     För att kunna vidareutveckla modulen med funktionalitet för att hämta de sökta 
parametrarna krävs vetskap om hur dessa nås hos de biltillverkare som projektet riktar sig 
till. Min roll i projektet är att undersöka hur de eftersökta parametrarna nås hos olika 
bilmodeller genom att analysera trafik mellan fordon och diagnostikverktyg med hjälp av 
gällande ISO-standarder (International Organization for Standardization). Den 
funktionalitet som önskas i inledningsskedet är felkodsläsning och utläsning av 
parametrarna serviceintervall, mätarställning samt tanknivå. Felkodsläsning avser utläsning 
av de felkoder, vilka bland annat syns som varningslampor på instrumentpanelen, som sätts 
då ett fel har uppstått i fordonet. Förutom min specifika uppgift har jag även varit delaktig i 
gruppen som utvecklar systemets arkitektur. 
     De bilmodeller som projektet inledningsvis riktar sig till är VAG (Volkswagen Auto 
Group) årsmodell 02 och framåt, Volvo årsmodell 04 och framåt och Saab från 03, och 
eventuellt 98, och framåt. Hos de flesta av de nämnda modellerna sker informationsflödet 
på CAN-bussen. De undantag som finns är vissa modeller hos Saab från årsmodell 98 fram 
till idag och på vissa nya bilar från VAG. Där sker trafiken istället på K-line vilket är 
långsammare och mer svåråtkomligt (därav inkluderas dessa bilar i den mån det är möjligt). 
Utifrån tillgängliga bilmodeller på BSR och utifrån tillgängligheten av kompetenta 
diagnosinstrument valdes VAG och Saab som de tillverkare som behandlas i detta arbete. 

1.2 Projektbeskrivning 
Här följer en beskrivning av projektet i sin helhet som min uppgift är en del av. Avsnitten 
som följer nedan (1.2.2-1.2.7) är framtagna genom diskussion kring systemets utformning 
mellan mig och min handledare på BSR, Patrik Eklund. Mål och vissa delar av 
beskrivningen är framtagna av en av delägarna i företaget, Stefan Olsson. I beskrivningen 
av projektet ingår min uppgift men även sådant som är utanför mitt ansvarsområde inom 
projektet. 

1.2.1 Mål 
Målet med projektet är att göra kommunikation med personbilar tillgängligt för vanliga 
bilägare med bland annat smidigare feldiagnostik som följd. Systemet består av tre delar; en 
server, en modul som kopplas in i bilen samt en, troligtvis webbaserad, klient. 
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1.2.2 Modell över systemet med de olika delarnas ansvarsområden 
Här följer en beskrivning av systemets grundläggande struktur med de olika delarnas 
ansvarsområden. 

Server 

• Lagring av information. 
• Tillhandahållande av realtidsklocka. 
• Verifiering av moduler (serienummer – VIN). 
• Tar emot information från modulerna som ansluter sig till 

servern vid start. Varje modul har ett konto på servern med 
serienummer och VIN som användarnamn och lösenord. 

• Varje modul har en session på servern som är ansluten tills 
nedkoppling sker eller vid timeout då modulen har saknat 
täckning en viss period. 

• Klienterna har användarkonto med olika rättigheter på servern 
vilket ger dem tillgång till olika funktioner. 

 

Klient 

• Webbaserad 
• Inloggning med användarnamn och lösenord mot servern. 
• Presentation av information; värden, statistik, diagram m.m. 
 

 

Modul 

• OBD-II mot fordon. 
• GPRS – Internet mot server. 
• Efterfrågar information från fordonet och vidarebefordrar den 

till servern. 
• Skalar av headers och liknande hos CAN-trafiken så att enbart 

de väsentliga delarna (CAN id, datalängd, data m.m) sänds för 
tolkning/hantering/lagring hos servern. 

• Alla CAN-meddelanden som sänds till servern ska tidsmärkas 
med sekundnoggrannhet synkroniserat med serverklockan.  

• Då synkronisering av klockan inte kan ske på grund av dålig 
mottagning ska meddelandena märkas med offset-värde i 
sekunder, som sedan räknas om till realtid, efter klock-
synkronisering med servern, innan de sänds. 

• Sänder ögonblicksbild av alla parametrar vid in- och utloggning 
på servern. 
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1.2.3 Intressanta delar av CAN-meddelande 
Som med alla kommunikationsprotokoll innehåller ett CAN-meddelanden, ur 
datasynvinkel, redundant information som är till för att säkerställa kommunikationen. 
Modulen har som ett av sina ansvarsområden att skala av all redundant information och 
enbart vidarebefordra de väsentliga delarna till servern. De delar som servern behöver för 
tolkning av meddelanden är presenterade i listan nedan. 
 

• CAN id 
• Flags 
• DLC (Data Length Code) 
• Data 
 

Då detta levereras till servern förutsätts att checksumma och andra 
kommunikationsspecifika delar av meddelandet var korrekta. Att kontrollera att trafiken är 
korrekt är alltså modulens uppgift. 

1.2.4 Uppdatering av parametrar 
De olika eftersökta parametrarna ändras med olika hastighet varav detsamma ska gälla för 
uppdateringen mot servern. De värden som presenteras i tabellen nedan är preliminära då 
de inte testats med avseende på systemets prestanda. 
 
Värde Uppdateringsintervall 
Tanknivå 30 s 
Mätarställning 1-2 s 
Serviceinformation 1 h 
Felkodsläsning 1 min 
Realtidsklocka 1 s 
Tabell 1.2.2.1 – Uppdateringsintervall för de olika parametrarna 
 
För att säkerställa att den information som finns tillgänglig på servern är så uppdaterad som 
möjligt har följande scenarion utformats. 
 

• Vid påslagning av tändning:  
o Anslut till server för att få realtidsklocka. 
o Skicka aktuella värden på alla parametrar.  
o Inled uppdateringssekvens. 
 

• Vid avslagning av tändning: 
o Spara ögonblicksbild av alla parametrar i minnet. 
o Sänd ögonblicksbilden till servern och försätt sedan modulen i viloläge. 
o Vid dålig/ingen mottagning försök sända värden tills spänningen från 

batteriet till diagnosuttaget bryts. 
 

• Vid dålig/ingen mottagning: 
o Lagra så många värden som ryms i minnet och sänd så fort mottagning 

återfås. 

 8



1.2.5 Låsning av enhet 
För att modulen enbart ska användas till det fordon den är köpt för ska någon sorts låsning 
ske mellan fordon och modul. Denna låsning ska ske på servernivå för att möjliggöra 
ändringar av låsningen utan att den specifika modulen finns fysiskt tillgänglig. Innan 
modulen sänds ut till kund registreras ett VIN-serienummer-par (Vehicle Identification 
Number) på servern som alltid måste stämma överens för att kommunikation ska ske. När 
modulen kopplats in och väcks av spänningen, då tändningen slås på, läses fordonets VIN 
ut via generisk OBD-II och skickas i ett meddelande till servern tillsammans med modulens 
serienummer. Vid generisk utläsning fås inte hela VIN-numret ut som resultat. Det går 
därför tyvärr inte avgöra vilken tillverkare som konstruerat bilen och därmed inte heller 
vilket protokoll som används. De delar som dock nås jämförs med motsvarande del av 
VIN-numret på servern vilket blir en grundläggande kontroll för att inte skicka fel 
kommandon. Sedan läses hela VIN-numret ut med tillverkarspecifika kommandon och 
kontrolleras ännu en gång mot servern. Servern ger en positiv eller negativ bekräftelse på 
verifieringsmeddelandet varpå kommunikation upprättas i det första fallet och modulen 
försätter sig i viloläge i det andra. Modulen går dock inte in i något låst tillstånd utan 
kommer att fungera som vanligt, utan återställning, då den sätts i det fordon den är avsedd 
för. 
    Vid eventuell användning av verkstäder kommer modulen alltid att erhålla positiv 
bekräftelse av servern och på så sätt tillåta trafik från alla kompatibla bilar. Utläsningen av 
VIN via generisk OBD-II innehåller inte den del som behövs för att identifiera tillverkaren, 
och därmed även kommunikationsprotokollet, vilket gör att modulerna måste låsas till en 
tillverkare innan den sänds ut till kund.  

1.2.6 Utseende och anslutning 
När det gäller utseende på modulen och anslutningssätt finns det tre alternativ som kommer 
behandlas nedan. På grund av OBD-II uttagets placering, vilket ska vara inom en meter från 
ratten, finns det krav på modulens storlek varav detta är den avgörande faktorn i val av 
design. Framför allt är det modulens längd ut från uttaget som är av vikt. Helst ska modulen 
vara så liten och lätt att den kan kopplas in i OBD-II uttaget och hållas på plats av 
klämkraften från kontaktdonet. Då detta är ett väldigt strikt storlekskrav tas även andra 
alternativ med i designförslagen. 

1.2.7 Design av modul 
1. Prototypens kretskort delat i två delar placerade på varandra för att spara in på 

modulens längd utan större ingrepp i hårdvaran. 

OBD-II kontakt 

Kontaktstift mellan korten 
som fästs i ytterhöljet 

Tvådelat kretskort 

 
Figur 1 – Alternativ ett för design av modul. 
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2. Uppdelande av modulen i två delar; en kontakt och sedan en sladd till själva 
modulen. Fördelen med denna design är att modulens storleksoptimering inte blir 
lika avgörande som när den ska hållas uppe av OBD-II kontakten. Nackdelen är att 
modulen helst ska fästas på något sätt i närheten av uttaget så att den inte ligger löst 
och skramlar. Eventuellt kan modulen komma med någon slags självhäftande 
fästkudde eller en magnetlösning för montering.  

OBD-II kontakt 

Modul Sladd ca 0.5 m

 
Figur 2 – Alternativ två för design av modul. 

 
3. Hybridkapsling, öppen kapsling vilket troligtvis kommer att ge bäst resultat 

storleksmässigt. Finns dock få tillverkare som sysslar med denna teknik varav priset 
troligtvis kommer att hamna för högt i avseende till modulens tänkta 
försäljningskostnad. 

 
I designfrågan ingår även vilken modell av antenn som ska användas för kommunikationen 
via GPRS. Det alternativ som är bäst ur många synvinklar är en bra inbyggd antenn så att 
montering av en ytterantenn kan undvikas. Med inbyggd antenn krävs inga ytterligare 
modifieringar av fordonet för att WBD ska fungera. 
    Skulle det visa sig att en inbyggd antenn med önskad kapacitet är svårt/för dyrt att få tag 
på eller att projektet kräver en extern antenn för att fungera får detta undersökas. 
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2. CAN – Controller Area Network 

2.1 Inledning 
1986 introducerades CAN av det tyska företaget Bosch. Anledningen till nätverkets 
utveckling var behovet av ett enkelt, mångsidigt och robust sätt att kommunicera i 
elektroniskt bullriga miljöer. Man ville även eliminera behovet av den stora mängd 
ledningar som krävs vid direkt kommunikation mellan olika enheter i ett nätverk. CAN 
utvecklades främst för kommunikation mellan olika styrenheter i bilar, vilket verkligen är 
ett bullrigt användningsområde. Dess många fördelar har bidragit till att CAN dock 
används inom många andra områden, som t.ex. hushållsapparater och industrimaskiner, där 
mikroprocessorer behöver kommunicera med varandra. Ett tydligt tecken på att CAN 
används flitigt på många håll inom industrin är att det beräknas ha sålts totalt 700 miljoner 
CAN-noder fram till och med 2007 (Voss, 2005:8,12-14). 
     1992 grundades organisationen CiA (CAN-in-Automation) som arbetar fram nya 
protokoll och standarder för CAN (About CAN in Automation, 2007-04-20). Det finns 
även en ISO-standard, ISO11898 ”Road Vehicles – Controller Area Network (CAN)”, som 
publicerades 1993 (CAN Standardization, 2007-04-20) och utökades 1995 med ”extended 
frame”, vilken beskrivs senare i arbetet (Voss, 2005:18). 
     Numera har många av de stora mikroprocessortillverkarna, t.ex. Motorola, Philips, Intel 
och Infineon, produktion av kretsar med inbyggd CAN-controller vilket ytterligare 
underlättar användandet av CAN som kommunikationsmedel (Voss, 2005:10). Som 
programmerare behöver man då enbart ägna sig åt funktioner på högre nivå, som initiering 
och att läsa/skriva data med hjälp av fördefinierade funktioner och objekt. Detta medför 
större fokus på det problem som ska lösas än på detaljer kring kommunikationen. Man 
slipper även användandet av periferikretsar vilket är en stor fördel storleksmässigt (Voss, 
2005:9). 
     CAN använder sig av två ledningar, CAN_H och CAN_L, mellan vilka 
spänningsskillnader som representerar recessiv nivå (etta, 0V) och dominant nivå (nolla, 
2V) uppmäts. Låg nivå är dominant vilket innebär att så länge någon nod skickar ut en 
nolla ligger hela bussen på låg nivå (Voss, 2005:35). Detta är av stor vikt i 
förhandlingsprocessen på bussen som kommer behandlas senare. Kommunikationen är 
halv-duplex, vilket innebär att kommunikationen enbart går i en riktning åt gången, och har 
en maximal överföringshastighet på 1 Mbit/s. Något som skiljer CAN från många andra 
seriella kommunikationssätt som t.ex. RS232 är dess mycket noggranna felhantering, vilket 
grundar sig i målet att kunna användas i bullriga miljöer. Andra egenskaper som 
kännetecknar CAN sammanfattas i tabellen nedan (Voss, 2005:10-11, 20). 
 

• Prioriteringsbaserad bussaccess. 
• Icke-destruktiv förhandling om åtkomst till sändning på bussen. 
• Automatisk omsändning av meddelanden med lägre prioritet som förlorade 

bussförhandlingen. 
• Automatisk omsändning av meddelanden vid sändnings/mottagningsfel. 
• Urskiljning av tillfälliga och permanenta fel och automatisk deaktivering av 

felaktiga noder. 
Tabell 2.1.1 – Egenskaper hos CAN 
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2.2 Frames 
Alla meddelanden i ett CAN-nätverk benämns ramar (frames). Det förekommer fyra olika 
typer av frames i nätverket (Voss, 2005:20-21); 
 

• Data frame – Innehåller data 
• Remote frame – Efterfrågar data 
• Error frame – Rapporterar att ett fel har uppstått 
• Overload frame – Rapporterar att en nod är överbelastad 

Tabell 2.2.1 – Frames i ett CAN-nätverk 

2.2.1 Data/Remote frame 
Data frame och remote frame är i stort sätt identiska förutom att en remote frame inte 
innehåller någon data. Nedan visas en bild över de två olika typerna. 
 

 
Figur 2.2.1.1 – Data/remote frame (Voss, 2005:39) 
 
Varje ram börjar med SOF-biten (Start of Frame) som alltid är låg (dominant). Innan ett 
meddelande sänds kontrolleras att bussen ligger på recessiv nivå, att ingen redan sänder. 
När sedan SOF sänds går hela bussen låg på grund av att det är den dominanta nivån. Alla 
noder på bussen blir då medvetna om att någon börjar sända och enbart meddelanden med 
högre prioritet kan avbryta. Sedan följer meddelandets id (11 bitar), vilket avgör 
prioritetsgrad (lägre id ger högre prioritet), följt av RTR (Remote Transmission Request) 
(Voss, 2005:38-39). Det är här skillnaden mellan data frame och remote frame ligger. Om 
RTR är låg innebär det att det är en data frame, annars är det en remote frame. RTR 
används, förutom för att skilja på data och remote frames, i förhandlingsprocessen för 
bussen (Voss, 2005:40).  
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Kontrollfältet består av en bit, Identifier Extension (IDE), för att indikera utökat 
meddelande id (29 bitar istället för 11), följt av en reserverad bit och fyra bitar för att ange 
mängden data, Data Length Code (DLC). Efter kontrollfältet följer sedan 0-64 bitar (0-8 
byte) data (Voss, 2005:47).  
     Cyclic Redundancy Code (CRC) beräknas av avsändaren och bifogas efter datafältet. 
Sedan följer en bit kallad CRC delimiter som alltid ska vara recessiv. Anledningen till detta 
är att efter den kommer ACK-biten (för acknowledgement) som indikerar om meddelandet 
mottagits korrekt av alla noder. Under CRC delimiter beräknas CRC av alla noder i 
nätverket och om de får samma summa som den medskickade sänder de ut låg (dominant) 
nivå. Om summorna skiljer sig åt sänder de ut en etta (recessiv nivå) (Voss, 2005:48-50). 
     Det sista fältet som tillhör ramen, EOF (End of Frame), är alltid sju recessiva bitar om 
inget fel har inträffat. IFS (Interframe Space) är tre recessiva bitar som är till för att 
separera en föregående ram (data, remote, error, overload) från en efterföljande data eller 
remote frame. De två sista fälten, EOF och IFS, samt delimiterbitarna brukar benämnas 
statiska fält eftersom att de alltid ska ligga på en recessiv nivå om allt går som det ska 
(Voss, 2005:51-52). 

2.2.2 Error frame 
Error frame är nätverkets sätt att indikera att ett fel har uppstått. Detta sker genom att en 
error frame bryter mot bit stuffing regeln, att fem bitar med samma polaritet i följd måste 
följas av en bit med omvänd polaritet. En error frame består av sex dominanta bitar följt av 
åtta recessiva delimiterbitar. Detta är ett brott mot CAN standarden vilket uppmärksammar 
alla noder att ett fel har uppstått (Voss, 2005:57). 
 

 
Figur 2.2.2.1 – Error frame (Voss, 2005:57) 
 
Den medvetna avvikelsen från uppsatt standard garanterar att alla noder vet att det uppstått 
ett fel och inte är en fortsättning på föregående meddelande. När en error frame upptäcks av 
en nod på bussen sänder även den ut en error frame. Detta innebär att den verkliga ”tiden” 
från ett upptäckt fel till en omsändning kan vara upp till sex bitar längre. Om en nod till 
exempel upptäcker att det sänts ut en error frame på den sjätte och sista biten kommer den 
börja sända sin efter att den första är klar. Sedan väntar alla noder in de åtta recessiva 
bitarna efter att alla noder har släppt upp bussen från låg nivå. Ett fel orsakar alltså en följd 
av 14-20 bitar varav 6-12 är på låg (dominant) nivå. Vid en överföringshastighet på 1 
Mbit/s blir bittiden 1 µs och den totala fördröjningen orsakat av ett fel 17-23 µs med IFS 
inräknat (Voss, 2005:58). 

 13



2.2.3 Overload frame 
En overload frame är en särskild sorts error frame som inte avbryter ett meddelande och 
orsakar omsändning utan sänds ut mellan två data/remote frames, under IFS. Precis som 
namnet antyder används overload frames för att uppmärksamma övriga noder på bussen om 
överbelastning. Som mest kan två overload frames skickas i följd. En jämförelse mellan en 
error frame och en overload frame ses i figuren nedan. Förutom att meddela överbelastning 
används de för att rapportera de fel som är presenterade i tabellen nedan (Voss, 2005:66-
69). 
 

• Detektering av en dominant bit… 
o under de två första bitarna av IFS 
o som sista bit av EOF av en mottagande nod 
o av någon nod som sista bit av error/overload delimiter 

Tabell 2.2.3.1 – Fel som indikeras med overload frames 
 

 
Figur 2.2.3.1 – Jämförelse mellan error frame och overload frame (Voss, 2005:67) 

2.3 Bus arbitration 
Eftersom alla noder är anslutna till samma fysiska ledningar måste det finnas något sätt att 
avgöra vem som, vid en given tidpunkt, får tillgång till att sända på bussen. CAN-bussens 
förhandlingsprocess (bus arbitration) grundar sig i att det finns en dominant och en recessiv 
nivå. Om någon nod sänder ut en recessiv bit men avläser en dominant bit på bussen är det 
någon annan som sänder samtidigt. Alla meddelanden har en prioritetsgrad som bestäms av 
dess id. Lågt id innebär hög prioritet. De noder som försöker sända samtidigt men förlorar 
processen går automatiskt över till lyssningsläge och försöker sedan sända sitt meddelande 
när bussen är ledig igen, varpå en ny förhandlingsprocess inleds (Voss, 2005:84). 
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Figur 2.3.1 – Förhandlingsprocessen då tre noder försöker sända samtidigt (Voss, 
2005:86) 
 
Förhandlingen pågår under meddelandets id och RTR-biten. Anledningen till att RTR 
inkluderas är att om en fråga (remote frame) sänds ut samtidigt som svaret på den frågan 
(data frame) är meddelandenas id samma men RTR skiljer. Svaret har då RTR satt till noll, 
dominant nivå, vilket gör att svaret vinner processen och sänds medan frågan trycks ned 
(Voss, 2005:85). 
     I figuren ovan sänder noderna ut samma nivåer fram till bit 5 då nod B sänder ut en 
recessiv men avläser en dominant och växlar till lyssningsläge. Samma gäller för nod A i 
bit 3. Det är alltså nod C som har högst prioritet (lägst id) och som sedan sänder resterande 
del av sitt meddelande. Både nod A och B kommer att påbörja omsändning av sina 
meddelanden efter IFS, då bussen är ledig igen. På så sätt går inga meddelanden förlorade i 
förhandlingsprocessen utan blir i värst fall fördröjda (Voss, 2005:86-90).

2.4 Kommunikation och synkronisering 
I CAN-nätverk har alla noder en egen oscillator som, på grund av olika anledningar, 
troligtvis kommer att skilja sig lite mellan de olika enheterna. Det krävs alltså någon slags 
synkronisering för att avläsning av bussen ska ske med rätt intervall. Bitkodningen i ett 
CAN-nätverk är Non-Return-to-Zero (NRZ) vilket lämpar sig för att få maximal kapacitet 
men saknar till följd ofta tillräckliga medel för synkronisering. Vid flera bitar med samma 
polaritet i följd finns det inga övergångar att synkronisera bitsamplingen mot. För att 
synkronisera alla enheterna i nätverket används den första utsända SOF-biten som alltid 
orsakar en fallande flank. På grund av viss drift mellan olika oscillatorer sker därefter 
omsynkroniseringar av bitsamplingstiden vid varje mottagen SOF-bit (Voss, 2005:91-93). 
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2.4.1 Bit stuffing 
CAN använder sig av bit stuffing vid fem efterföljande bitar med samma polaritet. Det 
innebär att en bit med omvänd polaritet alltid måste sändas som sjätte bit. Den instoppade 
biten läggs till av avsändaren och filtreras bort av mottagaren (Voss, 2005:93-96). 
 

• Bit stuffing är tillåtet i följande fält: 
o Starf of Frame 
o Arbitration field (meddelande id och RTR) 
o Control field (IDE och DLC) 
o Data field 
o CRC Sequence 
 

• Bit stuffing är inte tillåtet i följande fält: 
o CRC delimiter 
o Acknowledgement field 
o End of Frame 
o Interframe space 

Tabell 2.4.1 – Regler för bit stuffing i CAN 

2.4.2 Extended message id 
1995 utökades ISO11898 med ett utökat meddelande id (CAN 2.0B) bestående av 29 bitar 
istället för de 11 standard. Vid användande av det utökade protokollet kan man använda sig 
av över 546 miljoner olika id för meddelande istället för 2047, vilket är gränsen då 11 bitar 
används. Båda protokollen kan användas på samma nätverk utan att det orsakar konflikter. 
Anledningen är att ett 11-bitars id alltid kommer att vinna förhandlingsprocessen över ett 
29-bitars. När förhandlingsprocessen når IDE kommer ett 11-bitars id vinna 
förhandlingarna då den alltid är låg (dominant) till skillnad mot vid 29-bitars id (Voss, 
2005:53-55). 

 
Figur 2.4.2.1 – Meddelande med 11-bitars id, IDE är dominant (Voss, 2005:46) 

 
Figur 2.4.2.2 – Meddelande med 29-bitars id, IDE är recessiv (Voss, 2005:76) 
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Substitute Remote Request (SRR) används enbart för att ett meddelande med 29-bitars id 
inte ska skilja sig från standard id förrän vid IDE, som är låg (dominant) för 11-bitars och 
hög (recessiv) för 29-bitars. Den ersätter RTR som sedan kommer efter hela id-numret som 
vanligt (Voss, 2005:56). 

2.5 Bitsampling 
På grund av att noderna i nätverket under förhandlingsprocessen måste kunna läsa av vilken 
nivå bussen ligger på, i förhållande till utsänd information, måste en signal nå hela vägen 
runt nätverket inom tidsramen för en bit. Tidpunkten för att sampla en bit på bussen avgörs 
med hjälp av bittiden indelad i fyra faser. Bittiden beräknas som 1/Baud rate, eftersom det 
alltid går en bit per baud med NRZ kodning (Voss, 2005:96-97). 
 

 
Figur 2.5.1 – De fyra faserna av en bit (Voss, 2005:97) 
 
I den första fasen, synkroniseringsfasen, förväntas en flank att anpassa synkroniseringen 
mot. Detta kommer att vara en SOF-bit, alltså en fallande flank från recessiv till dominant 
nivå. Om den förväntade övergången istället sker innan eller efter synkroniseringsfasen 
sparas differensen mellan förväntad tidpunkt och faktisk tidpunkt. Denna differens används 
sedan för att korrigera samplingspunkten så att nästa fallande flank hamnar inom 
synkroniseringsfasen. 
     Den efterföljande fasen, propageringsfasen (utbredning), tar hänsyn till de fysiska 
fördröjningar som finns i signalens fortplantande i nätverket och behandlingstiden i de olika 
noderna.  
     De två sista faserna används för att korrigera fasfel som upptäcks i synkroniseringsfasen. 
Samplingen sker alltid i slutet av det första segmentet. Vid korrigering sker antingen 
förlängning av det första segmentet eller nedkortande av det andra segmentet. På så vis är 
det möjligt att korrigera samplingspunkten för både positivt och negativt fasfel (Voss, 
2005:98).  
     Tiden som krävs för att behandla en bit av en nod är; tnod = tinput + toutput. För att 
förhandlingsprocessen ska fungera korrekt krävs att propageringsfasen då är större än 
summan av två noders interna behandlingstid och propageringstiden fram och tillbaka 
mellan noderna (alltså propageringstiden multiplicerat med två) . Är detta uppfyllt kommer 
biten att samplas korrekt när båda noderna har nåtts av den andra nodens utsända signalnivå 
(Voss, 2005:99).  
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Figur 2.5.2 – Två noders samplingspunkter under förhandlingsprocessen (Voss, 2005:101) 
 
I exemplet ovan ses att propageringsfasen förhindrar att nod A synkroniserar om i 
förhållande till den andra nodens SOF-bit. Utan propageringsfasen, eller om den är 
otillräckligt lång, skulle nod A synkronisera om sin samplingspunkt som då skulle hamna i 
bit n+1 från nod B. En bit skulle alltså gå förlorad på grund av synkroniseringsfelet (Voss, 
2005:101-102). 

2.5.1 Programmering av bitsamplingspunkten 
De olika segmenten programmeras i tidskvanta som bestäms av CAN-controllerns 
klockfrekvens dividerad med ett prescaler-värde mellan 1 och 32. Minsta möjliga 
tidskvanta är alltså 1/klockfrekvensen då prescaler-värdet är ett (Voss, 2005:103). 
 

• De olika segmentens längd uttryckt i tidskvanta: 
o Synkroniseringssegmentet: 1 tidskvanta 
o Propageringssegmentet: Programmerbar längd, från ett och uppåt, för att 

kompensera fördröjningar i nätverket avrundat upp till närmsta tidskvanta. 
o Fassegment 1: Programmerbar längd, från ett och uppåt. Längden kan 

ökas tillfälligt vid synkronisering. 
o Fassegment 2: Programmerat till maxlängd för det första segmentet plus 

fördröjningskompensation på två tidskvanta. Längden kan kortas ned 
tillfälligt vid synkronisering. 

Tabell 2.5.1.1 – Längden hos de olika segmenten av ett bitintervall uttryckt i tidskvanta 

2.6 Synkronisering 
CAN använder sig av två olika typer av synkronisering för att säkerställa 
kommunikationen. Den första är en så kallad hård synkronisering där alla lyssnande noder 
ställer in sina interna klockfrekvenser mot den fallande flanken av en utsänd SOF. 
Omsynkronisering av bitsamplingstidpunkten är den andra typen. Detta sker genom att 
antingen förlänga fassegment 1 eller korta ned fassegment 2. Innan synkroniseringen sker 
undersöks att föregående nivå på bussen skiljer sig från den aktuella för att inte störningar 
ska orsaka synkronisering. På grund av reglerna kring när och hur en synkronisering får ske 
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är det enda giltiga tillfället vid utsändande av en SOF-bit under perioden mellan två ramar, 
då bussen är ledig (Voss, 2005:104-106). 

2.6.1 Faskorrigering 
Korrigering av samplingstidpunkten sker med hjälp av uppmätt differens mellan början av 
synkroniseringssegmentet och tidpunkten då bitflanken upptäcks. Samplingstidpunkten 
korrigeras med hjälp av fassegment ett eller två inom samma bitintervall som differensen 
beräknades. Efter att faskorrigering har skett, och flanken förhoppningsvis detekteras i 
början av synkroniseringssegmentet, återställs de båda fassegmentens längd till dess 
startvärden. Det uppmätta fasfelet betecknas med e i figurerna nedan. Om e är lika med noll 
har flanken detekterats precis i början på synkroniseringssegmentet och ingen korrigering 
behövs (Voss, 2005:107-108). 
 

 
Figur 2.6.1.1 – Positivt fasfel, e större än noll (Voss, 2005:108) 
 

 
Figur 2.6.1.2 – Negativt fasfel, e mindre än noll (Voss, 2005:108) 
 
Vid positivt fasfel förlängs fassegment ett så att den aktuella bittiden blir längre och på så 
sätt kommer synkroniseringssegmentet för nästa bit att flyttas närmre flanken. Negativt 
fasfel behandlas genom att korta ned fassegment två och på så sätt göra den aktuella 
bittiden kortare för att flytta nästa bits synkroniseringssegment närmre flanken. 
Korrigeringen av fasen är alltid kortare än uppmätt skillnad mellan förväntad position och 
uppmätt position av flanken. Efter korrigering återgår som sagt bittiden till den nominella 
om inte ytterligare synkronisering krävs. Nedan visas hur en korrigering av ett positivt 
fasfel går till. SJW står för resynchronization jump width, vilket är hur mycket fasen 
korrigeras (Voss, 2005:109-111). 
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Figur 2.6.1.3 – Korrigering av ett positivt fasfel (Voss, 2005:110) 

2.7 Felhantering 
Felhanteringen enligt CAN-protokollet är mycket effektiv. CiA har gjort en beräkning där 
följande villkor gäller; ett bitfel var 0.7 sekund, baud rate på 500 kbit/s och att nätverket är 
aktivt åtta timmar om dagen året runt. Under dessa villkor kommer det, enligt beräkningen, 
att uppstå ett oupptäckt fel en gång på 1000 år. CAN-protokollet har fem olika sätt att 
upptäcka fel i kommunikationen (Voss, 2005:115-116). 
 

• Bit monitoring: Sändande noder jämför utsänd nivå med bussens nivå och skickar 
ut en error frame om det skiljer. 

• CRC: Beräkning och jämförelse av den 15-bitars CRC som skickas med varje 
data/remote frame. 

• Bit stuffing: Alla noder rapporterar sex eller fler bitar i följd med samma polaritet 
som ett fel. En error frame är alltså, medvetet, ett brott mot bit stuffing regeln. 

• Frame check: Alla utsända ramar kontrolleras så att de följer CAN-protokollet 
och error frames sänds ut om de inte gör det, om t.ex. en delimiter saknas 
någonstans i ramen. 

• Acknowledge check: ACK-biten som kontrolleras av utsändande nod och sätts av 
alla lyssnande noder antingen till dominant nivå, om meddelandet mottogs korrekt, 
eller till recessiv nivå, vid upptäckt fel på meddelandet. 

Tabell 2.7.1 – De olika verktygen för felhantering i CAN-protokollet 
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2.7.1 Bit monitoring 
Det finns tre undantag som inte rapporteras som ett fel trots att utsänd nivå skiljer sig från 
bussens (Voss, 2005:116). 
 

• En dominant bit på bussen under förhandlingsprocessen trots att aktuell nod sänder 
en recessiv. Noden förlorar då förhandlingsprocessen och går över till lyssnande 
läge. 

• En dominant bit på bussen under ACK-biten trots att aktuell nod sänder en 
recessiv. Andra noder kan ha mottagit meddelandet korrekt och sänder därför ut en 
dominant bit. 

• En nod som sänder ut en passiv error frame (beskrivs närmre då isolerande av 
felaktiga noder diskuteras), vilken består av sex recessiva bitar, men avläser en 
dominant bit på bussen. 

Tabell 2.7.1.1 – Undantag vid bit monitoring 

2.7.2 CRC 
Cyclic Redundancy Check är en välanvänd och kraftfull metod för att kontrollera att ett 
meddelande inte har förstörts under transport. Metoden är baserad på binär division med ett 
förutbestämt polynom. Graden hos polynomet avgör hur många bitar som behövs för CRC-
koden. Först utökas meddelandet som ska sändas med lika många nollor som graden hos 
polynomet. Dessa läggs till i slutet av meddelandet, alltså efter meddelandets LSB (Least 
Significant Bit). Sedan divideras meddelandet, med de tillagda nollorna, med polynomet 
och efterlämnar sig en rest på så många bitar som polynomets grad. CRC-15 används för 
CAN-trafik därav den 15-bitars CRC som skickas med varje meddelande. Den rest som 
erhölls vid divisionen läggs sedan till istället för de tillagda nollorna med hjälp av logiskt 
eller. Sekvensen som skickas är nu jämnt delbar med det förutbestämda polynomet. Det är 
just detta som sker hos mottagaren. Om det erhålls en rest vid division mellan meddelandet 
och polynomet har någon bit ändrats under transport och meddelandet behöver sändas om 
(Forouzan, 2003:249-256). I CAN-protokollet är det specificerat att polynomet som 
används ser ut som följer: 
 

• x15 + x14 + x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1, motsvarande  
1100 0101 1001 1001 binärt. 

Formel 2.7.2.1 – Polynom vid CRC-beräkning 
 
Det område som täcks in av CRC-kontrollen i en data/remote frame är fram till och med 
datafältet; SOF-biten, meddelandets id, RTR-biten, kontrollfältet och datafältet (Voss, 
2005:116-117).  
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2.7.3 Frame check 
De fyra statiska (alltid recessiva) fälten i CAN-protokollet; de två delimiter-bitarna efter 
CRC och ACK, EOF och IFS, se figur 2.2.1.1, kontrolleras i varje meddelande. Skulle 
något av dessa fält innehålla en eller flera dominanta bitar sänds error frames ut (Voss, 
2005:119).  

2.7.4 Acknowledgement error 
Den sändande noden förväntar sig dominant nivå (låg) under ACK-biten i utsänt 
meddelande. Skulle recessiv nivå detekteras har ingen nod mottagit meddelandet korrekt 
och felet ligger hos sändande nod. Vid lokala fel kommer någon/några noder sända ut 
recessiv nivå under ACK-biten men så länge någon nod mottagit meddelandet korrekt 
kommer bussen vara låg (dominant). Efter ACK-delimiter kommer mottagande noder som 
inte kunde verifiera meddelandet sända ut error frames och på så sätt upplysa alla andra 
noder, inklusive mottagaren om felet. För att inte felaktiga noder ska förstöra trafiken finns 
det definierat i CAN-protokollet hur de ska isoleras tills de åter fungerar korrekt (Voss, 
2005:119). 

2.7.5 Isolering av defekta noder 
CAN-protokollet definierar tre olika tillstånd noderna i nätverket; Error active, Error 
passive och Bus off. För att förhindra att en felaktig nod sänker trafiken kontrollerar varje 
nod antal sändningsfel och mottagningsfel, vilka avgör vilket av de olika tillstånden noden 
ska försättas i (Voss, 2005:120). 

2.7.6 Fel vid sändning 
En defekt nod sänder ut ett högprioriterat meddelande som innehåller fel. Ingen nod sätter 
ACK-biten varpå sändande nod initierar omsändning. Eftersom meddelandet fortfarande 
innehåller fel kommer samma händelseförlopp ske och meddelanden med lägre prioritet 
kommer aldrig åt bussen (Voss, 2005:125-126). 
 

• Villkor för uppräknande av räknaren för sändningsfel: 
o Uppräkning med 8 av sändande nods räknare då den sänder ut en error 

frame (dvs. då någon nod inte har kunnat tolka eller har upptäckt fel i 
utsänt meddelande). 

o Uppräkning med 8 av sändande nods räknare då ett bitfel upptäcks under 
sändande av error/overload flag (detektering av recessiv nivå vid 
utsändande av dominant). 

o Uppräkning med 8 vid detektering av 14 dominanta bitar i följd efter 
utsändande av overload/active error flag, eller efter 8 dominanta bitar i 
följd efter utsändande av passive error flag. 

 
• Villkor för nedräknande av räknaren för sändningsfel: 

o Nedräkning med 1 vid korrekt överfört meddelande (ACK-biten dominant 
och utan error frame från någon mottagande nod). 

Tabell 2.7.6.1 – Villkor för upp/nedräkning av räknaren för sändningsfel 
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2.7.7 Fel vid mottagning 
En defekt nod tar emot ett korrekt meddelande men, på grund av sitt defekta tillstånd, 
upptäcker och rapporterar ett fel. Efter ACK-delimiter sänder den ut en error frame och 
orsakar omsändning av meddelandet. På samma sätt som vid sändningsfel försätts trafiken 
ur spel på grund av de konstanta omsändningarna (Voss, 2005:125-126). 
 

• Villkor för uppräknande av räknaren för mottagningsfel: 
o Uppräkning med 8 då en mottagande nod detekterar en dominant bit direkt 

efter utsändande av en error flag. Detta betyder att någon nod kunde ta 
emot meddelandet korrekt eftersom att alla annars skulle ha sänt ut sina 
error flags samtidigt. 

o Uppräkning med 8 då en recessiv bit upptäcks under tiden som en 
error/overload flag sänds på bussen. 

o Uppräkning med 8 vid detektering av 14 dominanta bitar i följd efter att en 
overload/active error flag, eller efter 8 dominanta bitar i följd efter att en 
passive error flag har sänts på bussen. 

o Uppräkning med 1 vid övriga mottagningsfel (t.ex. frame check). 
 

• Villkor för nedräknande av räknaren för mottagningsfel: 
o Nedräkning med 1 efter felfritt mottagande av ett meddelande fram till 

ACK-biten. 
o Nedräkning med 1 efter att ett mottaget meddelande har godkänts korrekt 

(ACK). 
Tabell 2.7.7.1 – Villkor för upp/nedräkning av räknaren för mottagningsfel 
 
Om räknaren för mottagningsfel är över 127 kommer den att sättas till ett värde mellan 119 
och 127 vid nedräkning istället för att räknas ned med 1. 

2.7.8 Error active 
Detta är standardläget för en fungerande CAN-nod. I Error active kommer en regelrätt error 
frame (6 dominanta bitar i följd) sändas ut och på så sätt förstöra det eventuella meddelande 
som ligger på bussen. Villkoret för att en nod ska få vara i tillståndet Error active är att 
båda felräknarna är under 128, se figur 2.7.10.1 (Voss, 2005:122). 

2.7.9 Error passive 
En nod som befinner sig i Error passive är fortfarande kvar på bussen och aktiv i trafiken. 
Skillnaden från Error active är att istället för en active error frame sänder den ut passive 
error frame bestående av 6 recessiva bitar i följd. En passive error frame påverkar inte 
trafiken på bussen utan övriga noder på nätverket kan kommunicera som vanligt.  
     Det enda uppkomna fel som kan rapporteras med en passive error frame är sändfel, då 
noden går över från att sända sitt meddelande till en passive error frame. Alla 
mottagningsfel kommer att undertryckas av annan trafik på bussen eller helt enkelt inte 
synas då bussen är ledig. En nod försätts i Error passive om någon av felräknarna, 
mottagningsfel eller sändningsfel, är 127 eller över. Övergång tillbaka till Error active sker 
då båda räknarna är under eller lika med 127, vilket kan utläsas i figur 2.7.10.1 (Voss, 
2005:122). 
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2.7.10 Bus off 
När en nod är försatt i Bus off deltar den inte i kommunikationen på bussen. För att återgå 
till Error active, vilket är det enda giltiga tillståndet att återgå till, krävs att dess båda 
räknare sätts till noll samt att noden går igenom ett uppstartsförfarande. För att synkronisera 
sig mot de andra noderna i nätverket måste en nod som varit i tillståndet bus off vänta in 
128 sekvenser med 11 recessiva bitar i rad. Sådana sekvenser förekommer i slutet på en 
data/remote frame (ACK-delimiter, EOF, IFS) och vid error/overload delimiter med 
efterföljande IFS. En nod försätts i tillståndet bus off om räknaren för sändningsfel 
överstiger 255 (Voss, 2005:123). 
 

 
Figur 2.7.10.1 – De olika tillstånden för en CAN-nod (Voss, 2005:123) 
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3. Identifierande av eftersökta parametrar 
De eftersökta parametrarna i projektet är felkodsläsning, VIN-läsning, tanknivå, 
mätarställning och serviceinformation. I de allra flesta fallen kan dessa parametrar nås via 
tillverkarspecifika diagnosverktyg. I trafiken som sker mellan en styrenhet och ett 
diagnosverktyg är det dock mycket som är redundant utifrån användningsområdet i 
projektet. Med hjälp av utförliga tester, studier av trafiken och tolkning av trafiken med 
hjälp av ISO-standarder kan de intressanta parametrarna identifieras och nödvändig trafik 
isoleras.  
     Första steget för att kunna identifiera en specifik parameter är att skaffa sig en 
grundläggande förståelse av protokollet som används i det specifika fordonet. Detta är ett 
tidskrävande arbete då det oftast är ett stort informationsflöde som måste analyseras. Efter 
att grunderna i kommunikationen är någorlunda klara kan man sedan försöka identifiera 
vilken trafik som genererar de resultat som söks. För att kunna uppnå dessa mål krävs 
mycket studerande och analyserande av CAN-trafik mellan fordonet och diagnosverktyget. 

3.1 USR script 
I  undersökande syfte användes ett scriptspråk till det använda loggningsprogrammet 
Kvaser Navigator (Kvaser, 2007-05-02). Språket heter USR (Universal Scripting Real Time 
Language) och är baserat på C. Viss insikt i C-programmering gör det därför mycket enkelt 
att använda. Språket innehåller färdig funktionalitet för att enkelt upprätta kommunikation 
på CAN-bussen. Exempel på detta är att det finns en fördefinierad typ för CAN-
meddelande där meddelandeparametrar enkelt kan sättas för att sedan skickas med 
funktionen canSendMessage. Språket är händelsestyrt där, till exempel, mottagande av 
meddelande från ett särskilt id eller timrar kan användas som ”hooks” (liknande avbrott) för 
att starta olika rutiner (Kvaser Navigator Users Manual, 2002). 
     Det som gör USR script väldigt användbart i informationssökande syfte är att det kräver 
väldigt lite fokus på det som är runt omkring kommunikationen, som initiering av CAN-
bussen och liknande, vilket automatiskt sköts av programmet. Detta medför att fokus 
hamnar på hur trafiken ser ut och vad den innehåller, vilket är önskvärt i forskningssyfte. 
En annan fördel är att det körs från loggningsfönstret i Kvaser vilket gör att man alltid ser 
den trafik som utförs av och resulterar från scriptet. 
     Det finns även en funktion för att sända meddelanden ett och ett i Navigator vilket också 
var användbart vid vissa tillfällen. Många av de meddelanden som krävs i 
kommunikationen är dock beroende av när de skickas i förhållande till mottaget 
meddelande vilket gör att ett script krävs. 
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4. Resultat 
Resultatet från arbetet innehåller två bilmärken av de som projektet vänder sig till; VAG 
och Saab. Inom dessa har framför allt två styrenheter undersökts, VAG MED9.1 och Saab 
ME9. Detta val gjordes tillsammans med min handledare, Patrik Eklund, dels på grund av 
att styrenheterna är vanligt förekommande och dels för att de skiljer sig åt protokollmässigt, 
vilket ger en bättre insyn i CAN. Oftast har dock tillverkare samma eller liknande protokoll 
på de flesta av sina styrenheter som kommer från ungefär samma period. Detta gör att det 
oftast enbart krävs små justeringar i trafiken mellan olika styrenheter från samma 
tillverkare. Undantag finns dock. Det finns till exempel styrenheter från VAG där all trafik 
går på K-line. Ofta stämmer meddelanden väl överens med CAN men strukturen och 
protokollet skiljer sig åt då K-line är ett RS232-liknande protokoll, fast med andra 
spänningsnivåer. 

4.1 VAG 

4.1.1 Inledning 
För att komma åt information över CAN-nätverket krävs hos VAG att en diagnostiksession 
upprättas mellan server, vilket är önskad styrenhet i bilens nätverk, och klient. Det första 
steget för att uppnå detta är att ställa in den gateway som sitter närmst diagnostikuttaget i 
nätverket. Trafiken mellan olika enheter i nätverket sköts på liknande sätt efter inställning 
av nätverkets gateway för trafik med den önskade enheten. För att förbereda nätverket på 
trafik med, i det här fallet instrumentenheten, skickas alltså inställningar för 
kommunikation med just instrumentenheten. Efter ett positivt svar att kommunikation är 
upprättad och inställd för trafik med den önskade enheten avslutas kommunikationen med 
nätverkets gateway för att upprättas direkt med styrenheten.  

4.1.2 Tanknivå, mätarställning och serviceinformation 
Nedan följer en trafiköversikt, med utförliga kommentarer, över hur tanknivå, mätar-
ställning och serviceinformation nås på en VAG MED9.1-styrenhet. Resultatet med 
avseenden på felkodsläsning kommer senare i arbetet. När det gäller läsning av VIN-
nummer tillkom detta mål så sent att det enbart hann behandlas för Saab. Enligt protokollet 
skall det dock enbart vara att byta ut parametern 9b, calibrationDate mot 90, VIN-number, i 
meddelande fem i tabellen nedan (ISO 14230). Om ett meddelande är märkt med flaggan T 
innebär det att det är skickat av klienten, det vill säga från ett script eller direkt från 
loggningsprogrammet. 
  
CAN id Flags DLC Data Kommentar 
200 T 7 1f c0 00 10 00 03 01 Byte ett, 1f, anger meddelandets 

mottagare. Byte fem och sex anger vilket 
id som kommer att vara server i 
kommunikationssessionen (00 03 se id 300 
senare i kommunikationsflödet).  

21f  7 00 d0 00 03 2e 03 01 Samma struktur som ovan fast klientens id, 
2e 03 (32e), anges i byte fem och sex. 

32e T 6 a0 0f 8a ff 32 ff  
300  6 a1 0f 8a ff 4a ff Svar på testerPresent meddelande 0xa3, se 
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senare i meddelandeflödet. 
32e T 5 10 00 02 1a 9b Nu när kommunikationen är upprättad är 

byte ett en meddelanderäknare. Större än 
0x20 innebär att det kommer mer data i 
nästa meddelande, medan mindre än 0x20 
innebär att det är ett enkelt meddelande 
eller sista meddelandet i en sekvens. 
Meddelandets tredje byte anger 
meddelandets totala längd från och med 
byte fyra, till skillnad från DLC som anger 
det enskilda meddelandets längd. Byte 
fyra, 1a, är readEcuIdentification med 
parameter 9b, calibrationDate (ISO 
14230). 

300  1 b1 Meddelandet är serverns ack på förra 
meddelandet och även vilket som är nästa 
förväntade meddelanderäknare; y1 där y är 
lika med 0,1 eller 2 beroende på mängden 
data. 
 
0 = femtonde meddelandet i en 
kontinuerlig meddelandeström. Servern 
begär då ack för att kontrollera att klienten 
lyssnar. 
1 = sista meddelandet i en sekvens eller ett 
ensamt meddelande. Servern kräver ack av 
klienten då meddelanderäknaren är 0  
eller 1. 
2 = mer data följer. 

300  8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
2 

20 00 30 5a 9b 31 4b 30 
21 39 30 37 35 33 30 44 
22 20 20 30 31 30 30 10 
23 00 00 00 00 00 00 00 
24 18 aa 47 61 74 65 77 
25 61 79 20 20 20 20 20 
26 20 20 20 20 48 30 38 
17 20 

Byte tre innehåller meddelandesekvensens 
totala längd från och med byte fyra, 0x30 
= 48. Byte fyra, 5a, är positivt svar till 
readEcuIdentification. Från byte fem och 
följande kommer svaret på förfrågan (ISO 
14230). Efter att all data är överförd 
avslutas meddelandesekvensen med 
räknaren 0x17, där ettan som sagt 
indikerar slut på meddelandesekvens och 
sjuan att det är meddelande sju skickat av 
servern. 

32e T 1 b8 Ack, med nästa förväntade 
meddelanderäknare 08/18/28. 

32e T 1 a8 Meddelande som avslutar den inledda 
kommunikationen. 

300  1 a8 Ack på att kommunikationen är stängd. Nu 
kan en diagnostiksession upprättas med 
önskad styrenhet. 
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200 T 7 07 c0 00 10 00 03 01 
207  7 00 d0 00 03 51 07 01 
751 T 6 a0 0f 8a ff 32 ff 
300  6 a1 0f 8a ff 54 ff 

Samma struktur som de första 
meddelandena i sessionen ovan (server 
300, klient 751). 

751 T 5 10 00 02 10 89 De två sista byten, 10 89, betyder 
startDiagnosticSession med parametern 89 
vilket är en tillverkarspecifik session (ISO 
14230). 

300  1 b1  
300  5 10 00 02 50 89 Positivt svarsmeddelande som betyder att 

en diagnostiksession är inledd (ISO 
14230). 

751 T 1 b1  
751 T 1 a3 TesterPresent ”request”. TesterPresent 

används för att göra alla enheter på 
nätverket medvetna om att noden (i det här 
fallet diagnosverktyget) finns i nätverket. 
Utan detta kommando stänger servern 
automatiskt sessionen efter ett antal försök 
att nå klienten. Ett nytt testerPresent-
meddelande måste skickas inom en viss 
tidsrymd vilket brukar vara inom en 
sekund. 

300  6 a1 0f 8a ff 54 ff Svar på klientens testerPresent vilket visar 
att sessionen fortfarande är aktiv. 

751 T 5 11 00 02 21 05 Byte fyra, 21, är 
readDataByLocalIdentifier vilket är en 
förfrågan efter information från servern 
identifierad av parametern, 
recordLocalIdentifier som följer (ISO 
14230). De två identifierare som är av 
intresse i det här projektet är 05, som 
innehåller serviceinformation, och 02 som 
innehåller information om tanknivå och 
mätarställning. 

300  1 b2  
300  8 21 00 1a 61 05 11 2d 2d 

22 11 2d 2d 36 00 58 36 
23 01 33 25 00 00 25 00 
14 00 25 00 00 25 00 00 

I svarsmeddelandena är strukturen att efter 
positiv svarskod, 61 05, kommer 
informationen i grupper om tre byte där 
första är enheten följd av två byte data. 
Informationen som söks identifierades med 
hjälp av strukturen i diagnosverktyget där 
man kunde utläsa vilka grupper som 
representerade vilken information i svaret. 
Den eftersökta informationen har enheten 
0x36 vilket kommer i andra och tredje 
meddelandet. Första gruppen med den 
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enheten är antal km till service 
(multiplicerat med 100). I detta 
meddelande är alltså avståndet till service 
0x0058 = 88 = 8800 km. Den andra 
gruppen är antal dagar till service 0x0133 
= 307 dagar. Att samma enhet används till 
olika information grundar sig troligtvis i 
att det finns bestämt i kommunikationen 
vad det betyder beroende på om det är 
första eller andra gången den används. 

751 T 1 b5  
751 T 5 12 00 02 21 02 Förfrågan av data från identifierare 02, 

tanknivå och mätarställning. 
300  1 b3  
300  8 25 00 1a 61 02 24 15 ef 

26 25 00 eb 13 64 12 05 
27 05 8b 25 00 00 25 00 
18 00 25 00 00 25 00 00 

Enheten för mätarställningen är 0x24 och 
resultatet ska multipliceras med 10, 
decimalt, för att få ut korrekt resultat; 
0x15ef = 5615 = 56150 km. Enheten för 
tanknivå är 13. Här finns något som skiljer 
sig från tidigare information. Den första 
databyten, 0x64 = 100, verkar inte vara 
något annat än en indikation att det bara är 
en byte väsentlig information. 
Diagnosverktyget visar nämligen en 
tanknivå på 18 liter vilket är 12 
hexadecimalt dvs. den andra byten data. 

751 T 1 b9  
Tabell 4.1.2.1 – Diagnostrafik med MED9.1-styrenhet 
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4.1.3 Feldkodsläsning 
Den sista av de sökta funktionerna, felkodsläsning, löstes i ett separat script då strukturen i 
USR inte lämpar sig att inkludera många funktioner i samma. Initieringen är väldigt lik den 
ovan med skillnaden att diagnostiksessionen inleds med motorstyrenheten istället för 
instrumentenheten. Efter att felkoderna har rapporterats kan freeze frame-data, en 
ögonblicksbild från när felet upptäcktes, hämtas om det finns tillgängligt för den aktuella 
felkoden. Nedan följer kommunikationsflödet för att läsa felkoder och freeze frame-data 
med en VAG MED9.1-enhet (enbart enhetsbeteckningar och formler skiljer sig mellan 
olika styrenheter). 
 
CAN id Flags DLC Data Kommentar 
    De första tio meddelandena i initieringen 

är som ovan då kommunikation med CAN-
gateway upprättas. 

200 T 7 01 c0 00 10 00 03 01  
201  7 00 d0 00 03 40 07 01  
740 T 6 a0 0f 8a ff 32 ff  
300  6 a1 0f 8a ff 4a ff  
740 T 5 10 00 02 10 89  
300  1 b1  
300  5 10 00 02 50 89  
740 T 1 b1  
740 T 1 a3  
300  6 a1 0f 8a ff 4a ff  
740 T 7 11 00 04 18 00 ff 00 Byte fyra, 18, är 

ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus 
(ISO 14230). 

300  1 b2  
300  8 11 00 05 58 01 01 13 60 Positivt svar från servern med en felkod. 

Byte fem anger hur många felkoder som är 
satta, i det här fallet en. Sedan följer koden 
som är två byte följt av status för felet som 
är en byte. Vid flera koder ändras bara 
räknaren och sen kommer alla felkoderna i 
följd (ISO 14230). I det här fallet är P0113 
(där P står för Powertrain) satt vilket är: 
Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too 
high. 

740 T 1 b2  
740 T 8 12 00 05 12 00 04 01 13  Klienten efterfrågar freeze frame data från 

servern, vilka förhållanden som gällde när 
felkoden sattes. Byte fyra, 12, är 
readFreezeFrameData och de två sista 
indikerar vilken felkod det gäller (0113) 
(ISO 14230). 

300  1 b3  
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300  8 22 00 29 52 00 6c 01 60 

23 00 01  ff  ff  ff  ff  00 
24  ff  ff  ff  ff  ff  01 69 
25 00 07 64 00 21 ff 00 
26 06 4c be 05 09 f8 05 
27 09 5d 05 09 8f 04 01 
18 13 

Servern svarar positiv svarskod, 52, följt 
av en ögonblicksbild (freeze frame) från 
när felkoden sattes.  
6c 01 följt av: 
Status: 0x60 
Prioritet: 0 
Frekvens: 1 
Varvtal (01 69): 0 /min 
Hastighet (07 64): 0 km/h 
Belastning (21 ff): 0 % 
Spänning (06 4e): 14,52 V 
Temperatur (05 09): 133,2 °C 
Temperatur: -6,3 °C 
Temperatur: 38,7 °C 
 
Formlerna för beräkning av varvtal, 
hastighet och belastning är okända. Övriga 
formler har efter beräkning med mycket 
olika testdata bestämts till: 
 
spänning = (hex*0,9)/11,84 V 
temperatur = (hex*0,9)-100 °C 

740 T 1 b9  
Tabell 4.1.3.1 – Trafik för felkodsläsning med MED9.1-styrenhet 
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4.2 Saab 

4.2.1 Inledning 
För att kommunicera med fordon från Saab användes diagnosverktyget Tech 2. Jämfört 
med VAG skiljer sig trafiken en del då information efterfrågas på ett annat sätt. Istället för 
att fråga efter färdiga block med information binder man de parametrar man är intresserad 
av till ett id mellan f3 och fb. Sedan sker informationsutbytet genom att klienten skickar de 
id som är av intresse och servern sänder dem som svar. 
     För att efterfråga information från servern binds, som sagt, de sökta parametrarna till ett 
lokalt id. Detta görs dynamiskt och kan alltså ändras vid behov under själva sessionen. 
Meddelanderäknarna fungerar på liknande sätt som hos VAG; 1x indikerar att det är ett 
ensamt meddelande, eller första meddelandet i en serie, medan 2x indikerar att det är en 
fortsättning på föregående meddelande och där x är meddelandets nummer i den aktuella 
serien. Efter första meddelandet i en serie förväntas ett meddelande som börjar på 0x30 
som respons vilket säger att motparten förväntar sig resten av meddelandeserien. En annan 
skillnad är att meddelanderäknaren återställs mellan varje meddelandeserie för att börja om 
på 0x10. Data Length Counter (DLC) för ett meddelande är alltid satt till 8 och de byte som 
inte används till data ersätts med 0x00. Trafiken för att binda parametrar till dynamiska 
identifierare följer i tabellen nedan. 
 
CAN id DLC Data Kommentar 
7e0 8 

 
10 10 2c f3 00 0f 11 00 
 

Byte tre, 2c, är 
dynamicallyDefineLocalIdentifier (ISO 
14230-3). Efter följer antalet byte som 
uppgör resten av meddelandesekvensen, 
0x10 = 16, och id f3 som efterföljande 
parametrar ska bindas till. Parametrarna 
identifieras med två byte styck. 

7e8 8 30 20 02 90 00 46 0d 04 Ett ackmeddelande att klienten är medveten 
om att fler meddelanden är på väg och redo 
att ta emot dem. 

7e0 8 
8 

21 11 04 11 07 11 6f 13 
22 b1 13 b2 00 00 00 00 

Meddelanderäknare som första byte och 
sen resten av de parametrar som ska bindas 
till f3. 

7e8 8 02 6c f3 00 00 00 00 00 6c är positivt svar att önskade parametrar är 
bundna till id f3. Tillåtna identifierare är 
0xf3-0xfb. 

7e0 8 
8 

10 0b aa 03 f3 f4 f5 f6 
21 f7 f8 f9 fa fb 00 00 

Förutsatt att alla identifierare används 
skickar klienten följande meddelande som 
en bekräftelse. 

7e8 8 03 7f aa 78 00 00 00 00 Negativt svar med felkod responsePending. 
Efter detta startar dock dataflödet utan att 
ett specifikt positivt svar har skickats. 

Tabell 4.2.1.1 – Trafiköversikt för Saab 9-3 sc 2.8T ME9 
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Efter att alla identifierare är bundna till de sökta parametrarna avslutas initieringstrafiken 
med att klienten (tester) skickar de id som ska användas i kommunikationen vilket sedan 
bekräftas av servern. Själva datatrafiken skickas sedan från id 0x5e8 efter att initieringen 
skett med id 0x7e8 vilket är ECM (Engine Control Module). Vilken enhet som motsvarar 
vilket CAN id kunde hittas genom en responstestfunktion i använt diagnosverktyg. 

4.2.2 Representation av spänningsnivåer på CAN-bussen 
Efter loggning av olika värden på gaspedalens läge, vilket lämpar sig bra i undersökande 
syfte då det är lätt att justera värdet själv, upptäcktes hur spänningar representeras i 
systemet. Det hexadecimala värdet som skickas på CAN-bussen delas med 0xFF (255 
decimalt) för att sedan multipliceras med matningsspänningen (5,0 V). Efter att ha funnit 
detta samband, som säkerställdes genom många olika beräkningar utifrån olika värden, 
undersöktes om det även användes för andra givare än pedallägesgivarna.  

4.2.3 Tanknivå 
För att identifiera tankgivarvärdet beräknades ett hexadecimalt värde fram, från den 
spänning som kunde utläsas med diagnosinstrumentet, enligt det funna sambandet och 
eftersöktes sedan i strömmen av data. Med hjälp av detta kunde tankgivaren hittas och då 
även de initieringsparametrar som används för att binda värdet till ett dynamiskt id. Trots 
beräknande med många olika värden på tankgivarens spänning med avseende till utläst 
tanknivå kunde ingen formel fastställas. Resultatet när det gäller tankgivaren redovisas i 
tabellen nedan. 
 
CAN id Flags DLC Data Kommentar 
7e0 T 8 06 2c f3 14 93 00 00 00 2c är som ovan 

dynamicallyDefineLocalIdentifier (ISO 
14230-3), följt av id f3 och 
initieringsparametrar för tankgivarens 
värde, 14 93. 

7e8  8 02 6c f3 00 00 00 00 00 Servern svarar att parametrarna är bundna 
till f3. 

7e0 T 8 03 aa 01 f3 00 00 00 00 Klienten avslutar initieringen med att 
skicka de id som är initierade, i det här 
fallet enbart f3. 

7e8  8 03 7f aa 78 00 00 00 00 Servern svarar som ovan. 
5e8  8 f3 7f 4e 00 00 00 00 00 Tankgivarens värde skickas från servern 

(den berörda styrenheten) 0x4e (= 78). 
Enligt spänningsrepresentationen 
motsvarar det: (78/255)*5,0 = 1,5 V. 

Tabell 4.2.3.1 – Trafik och beräkningar för att nå tanknivåns värde. 

4.2.4 Serviceinformation 
Serviceinformation var en annan av de sökta parametrarna som kunde nås direkt via 
diagnosverktyget. Avstånd till nästa huvud- och mellanservice låg direkt i dataströmmen 
enbart omvandlat till hexadecimala värden. Nedan följer kommunikationsflödet för att 
komma åt serviceinformationen. Trafiken sker mellan klienten (diagnosverktyg) och ICM 
Infotainment Control Module. 
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CAN id Flags DLC Data Kommentar 
247 T 8 02 1a 25 00 00 00 00 00 Klienten skickar 1a, vilket är 

readEcuIdentification, med en enligt ISO-
standarden odefinierad parameter, 25. 
Troligtvis används parametern för 
tillverkarspecifik information. 

647  8 10 10 5a 25 00 e6 78 00 Servern svarar med positiv svarskod, 5a 
25, följt av data. Att meddelandet börjar på 
10 indikerar att det följer fler meddelanden 
med data i serien. 

247 T 8 30 00 00 00 00 00 00 00 Klienten svarar då med detta meddelande 
som innebär att klienten väntar på mer data 
från servern. 

647  8 
8 

21 00 00 00 71 48 00 00 
22 00 00 01 00 00 00 00 

Sedan följer resterande data. 
Serviceinformationen ligger direkt i 
dataströmmen omvandlat till hexadecimala 
värden; 0xe678 = 59000 (avstånd i km till 
nästa huvudservice), 0x7148 = 29000 
(avstånd till nästa mellanservice). 

Tabell 4.2.4.1 – Trafik för att nå serviceinformation 

4.2.5 Mätarställning 
Den sista sökta parametern, mätarställningen, visade sig vara en betydligt större utmaning. 
Mätarställningen kunde avläsas med diagnosverktyget men ingen trafik gick på CAN-
bussen.  Efter sökande efter något sätt att nå informationen över CAN-bussen konstaterades 
att informationen måste samlas in på något annat sätt av diagnosverktyget. 
Diagnosverktygets data ändrades dessutom så fort den uppdaterades på instrumentpanelen 
vilket tyder på att den sänds ut med jämna intervall. Efter att ha studerat kontaktdonet 
upptäcktes att pinne ett var inkopplad, vilket inte är en del av ODB-II standarden. Detta var 
den, av Saab använda, I-bussen (instrumentbussen). Bussen har en överföringshastighet på 
33 kbit/s över vilken det sänds instrumentinformation (mätarställning, trippmätare etc). På 
grund av avsaknad av information om bussens karaktär undersöktes troliga alternativ.  
     Först testades om det kunde vara så att information gick på K-line på pinne ett. K-line är 
en seriell buss med RS232-liknande protokoll. När loggande av I-bussen med ett 
loggningsprogram för K-line inte gav någon respons övergavs denna teori. Uppmätande av 
signalerna utfördes med oscilloskop varpå det konstaterades att trafik gick över ledningen 
och att det alltså handlade om att finna vilket protokoll som används. 
     Nästa alternativ var att det kunde vara en låghastighets CAN-buss. Kommunikation över 
CAN kräver två ledningar, CAN-high och CAN-low. Eftersom det enbart var pinne ett som 
skilde uttaget i Saaben från standarden testades om trafiken sändes med pinne ett som 
CAN-high och jord som CAN-low. Efter tillverkande av en sladd som ledde om just pinne 
ett till CAN-high och jord till CAN-low kunde sedan trafiken loggas med samma program 
som användes för att logga all annan CAN-trafik. För att finna informationen i all data som 
går över bussen sorterades de meddelanden ut som inte ändrade sig om man hade 
tändningen på eller av, eftersom mätarställningen kunde läsas av i båda dessa lägen. Efter 
gallringen fanns det ett tiotal kandidater som sedan undersöktes närmre. Resultatet 
presenteras i tabellen nedan. 
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CAN id Flags DLC Data Kommentar 
450  8 00 00 23 e2 25 00 00 00 Meddelandet sänds på I-bussen med en 

sekunds intervall utan att det efterfrågas. 
För att få mätarställningen divideras värdet 
med 64;  
 
0x23e225 = 2351653 
2351653/64 = 36744,58 km 
 
Vilket stämde exakt överens med bilens 
mätarställning. 

Tabell 4.2.5.1 – Utsändning av mätarställningen på I-bussen 

4.2.6 Felkodsläsning 
Läsning av felkoder skiljer sig från hur det går till i en styrenhet från VAG. Istället för att 
efterfråga felkoder och få dem uppradade i ett svarsmeddelande frågas varje enhet för sig 
som sedan svarar med eventuella felkoder. Förfrågningarna skickas från id med strukturen 
2xx och besvaras från id med strukturen 5xx (i enskilda fall skiljer sig de två sista siffrorna 
åt). Saab har till skillnad från VAG inte stöd för freeze frame data för felkoder. Ett exempel 
innehållande en felkod från REC (Rear Electrical Center) följer i tabellen nedan. 
 
CAN id Flags DLC Data Kommentar 
249  8 03 a9 81 10 00 00 00 00 Efterfrågar felkoder. 
549  8 

8 
81 b8 83 04 17 00 00 00 
81 00 00 00 17 00 00 00 

Svar med felkoden  
B3883  04  Nummerskyltsbelysning, 
avbrott. Av byte två, b8 (1011 1000), 
används de sex sista bitarna, tillsammans 
med byte tre för att ange vilken felkod det 
är, 3883. Efter följer en statuskod, 04. 

Tabell 4.2.6.1 – Läsning av felkoder. 

4.2.7 Läsning av VIN 
För att kunna identifiera vilken bil som modulen kopplats in i krävs bilens VIN (Vehicle 
Identification Number). Utläsningen av VIN på en ME9-styrenhet följde uppsatt standard 
(ISO 14230) med frågekoden 1a 90. 
 
CAN id Flags DLC Data Kommentar 
7e0 T 8 02 1a 90 00 00 00 00 00 1a 90 är readEcuIdentification med 

parameter för att läsa VIN. 
7e8  8 03 7f 1a 78 00 00 00 00 Negativ svarskod, 

requestCorrectlyReceived-
ResponsePending, dvs. servern förbereder 
svaret som snart kommer skickas. 

7e8  8 10 13 5a 90 59 53 33 46 Meddelandets andra byte är resterande 
antal byte i meddelandesekvensen, 0x13 = 
19. I byte tre och fyra följer positiv 
svarskod, 5a 90, sedan kommer fordonets 
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VIN kodat enligt ASCII. 
7e0 T 8 30 00 00 00 00 00 00 00 Klienten svarar då med detta meddelande 

som innebär att klienten är förberedd på att 
ta emot mer data från servern. 

7e8  8 
8 

21 48 35 36 55 31 36 31 
22 30 31 38 33 33 35 00 

Resterande del av fordonets VIN. Det 
andra meddelandets sista byte 00 är inte en 
del av meddelandesekvensen eftersom att 
det är byte 20 och längden på 
meddelandesekvensen är 19. 

Tabell 4.2.7.1 – Läsning av VIN 

 36



5. Resultatdiskussion 
De resultat som uppnåddes under arbetets gång var enligt mål och planering. Det undantag 
som finns är att formeln för att räkna ut tanknivån hos Saab fortfarande är olöst. Med mer 
mätdata ska detta dock inte vara något stort hinder. Under arbetets gång uppstod dock 
tillfällen då de fordon eller diagnosverktyg som krävdes för vidare bearbetning inte fanns 
att tillgå. På grund av att min kunskap om CAN var minst sagt begränsad när arbetet 
inleddes har det krävts mycket analyserande av trafik för att få en bra uppfattning om hur 
det fungerar och hur uppgiften skulle kunna lösas. När det gäller den här typen av arbete är 
det ofta mycket svårt at förutse hur lång tid det kommer att ta då man oftast inte gör några 
direkta framsteg förrän man når resultatet. Ofta står arbetet stilla för att sedan göra stora 
kliv framåt istället för att gradvis närma sig målet. 
     Den största utmaningen i arbetet var att finna mätarställningen från den Saab som 
undersöktes. På grund av att informationen i utgångsläget var mycket knapp kändes det 
väldigt roligt att till slut uppnå önskat resultat. För att kunna läsa ut den information som 
hittades krävdes det också en revidering av kravspecifikationen på hårdvaran till modulen 
då insignalerna från de olika pinnarna i kontaktdonet måste kunna skiftas mellan de olika 
pinnarna på processorn. 
     Tanken med projektet från företagets sida var att skapa bra förutsättningar för 
implementation av programvara för den modul som EDAB tillverkar, vilket de upplever har 
uppnåtts. Utvecklingen av denna programvara kommer att ske vid BSR i Växjö på grund av 
att det finns tillgång till önskade fordon och för att ändringar i projektet ska kunna ske 
smidigare.  

6. Slutdiskussion 
Fler bilmärken hade kunnat tas med i projektet om de hade funnits tillgängliga på BSR. Det 
är dock ett väldigt tidskrävande arbete att förstå de tillverkarspecifika protokoll som 
används, vilket gjorde de två som valdes till en bra avgränsning av uppgiften. Efter de två 
tillverkare som nu har studerats ligger Volvo närmst till hand då de märken som ingår i 
målgruppen främst är populära tjänstebilar. Inom BSR finns dock god kunskap om 
kommunikationen i bilar från Volvo vilket gjorde att det uteslöts från min uppgift. 
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8. Bilagor 

8.1 Exempel på loggfil.  
Initieringstrafik för styrenhet VAG MED9.1 loggad med Kvaser Navigator. 
 

Kvaser Navigator Log 
==================== 

 
Created: Fri Mar 09 13:11:13 2007 
 
Settings: 
   Format of data field: HEX 
   Format of id field: HEX 
   Time: Absolute 
   CAN Database for Id: ON 
 
 
Time         CAN Id DLC  Data        Counter 
============================================================= 
0:00:08.227 200       7   1f c0 00 10 00 03 01  1 
0:00:08.228 21f       7   00 d0 00 03 2e 03 01        2 
0:00:08.237 32e       6   a0 0f 8a ff 32 ff             3 
0:00:08.238 300       6   a1 0f 8a ff 4a ff             4 
0:00:08.296 32e   5 10 00 02 1a 9b                5 
0:00:08.298 300   1   b1                            6 
0:00:08.308 300       8   20 00 30 5a 9b 31 4b 30       7 
0:00:08.318 300   8   21 39 30 37 35 33 30 44      8 
0:00:08.328 300       8   22 20 20 30 31 30 30 10       9 
0:00:08.338 300       8   23 00 00 00 00 00 00 00      10 
0:00:08.348 300       8   24 18 aa 47 61 74 65 77      11 
0:00:08.358 300       8   25 61 79 20 20 20 20 20      12 
0:00:08.368 300       8   26 20 20 20 20 48 30 38      13 
0:00:08.378 300       2   17 20                   14 
0:00:08.383 32e       1   b8                           15 
0:00:08.397 32e       1   a8                           16 
0:00:08.408 300       1    a8                           17 
0:00:08.469 200       7   07 c0 00 10 00 03 01         18 
0:00:08.478 207       7   00 d0 00 03 51 07 01         19 
0:00:08.486 751       6   a0 0f 8a ff 32 ff            20 
0:00:08.488 300       6   a1 0f 8a ff 54 ff            21 
0:00:08.614 751       5   10 00 02 10 89               22 
0:00:08.619 300       1   b1                           23 
0:00:08.649 300       5   10 00 02 50 89               24 
0:00:08.653 751       1   b1                           25 
0:00:08.742 751       5   11 00 02 1a 9b               26 
0:00:08.748 300       1   b2                           27 
0:00:08.768 300     6   11 80 03 7f 1a 78            28 
0:00:08.772 751       1   b2                           29 
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0:00:08.968 300       8   22 00 30 5a 9b 38 50 30      30 
0:00:08.979 300     8   23 39 32 30 39 33 30 50      31 
0:00:08.988 300       8   24 20 20 30 33 30 30 03      32 
0:00:08.999 300       8   25 00 13 ef 08 3e e1 bc      33 
0:00:09.009 300       8   26 9f 94 4b 4f 4d 42 49      34 
0:00:09.019 300       8   27 49 4e 53 54 52 2e 20      35 
0:00:09.028 300     8   28 56 44 4f 20 48 37 33      36 
0:00:09.038 300       2 19 20                        37 
0:00:09.042 751       1   ba                           38 
0:00:09.137 751       1   a3                           39 
0:00:09.138 300       6   a1 0f 8a ff 54 ff            40 
0:00:09.197 751       7   12 00 04 31 b8 00 00         41 
0:00:09.199 300       1  b3                           42 
0:00:09.219 300       8   2a 00 0e 71 b8 01 02 01      43 
0:00:09.228  300       8   2b 03 01 04 01 06 01 07      44 
0:00:09.238 300       3   1c 01 08                     45 
0:00:09.243 751       1   bd                           46 
0:00:09.730 751       1   a3                           47 
0:00:09.738 300       6   a1 0f 8a ff 54 ff            48 
0:00:10.310 751       1  a3                           49 
0:00:10.318 300       6   a1 0f 8a ff 54 ff            50 
0:00:10.887 751       1   a3                           51 
============================================================= 
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