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Sammanfattning 
Hydroware Elevation Technology AB är ett företag som utvecklar styrsystem till 
hydrauliska hissar. Hårdvaran i detta system börjar bli gammal och går troligen ur 
produktion inom en snar framtid. EU har dessutom upprättat nya säkerhetsföreskrifter 
för installation av hissar där styrsystemet omnämns. I en grupp av hissar skall 
hisskorgarna isoleras från eventuella fel i övriga hissar. Med detta i åtanke har man 
inlett en förstudie där man tittar på ny hårdvara. Den nya hårdvaran har bland annat stöd 
för dubbla kommunikationsbussar, de bussar som styrsystemet använder för att 
kommunicera med samtlig styrelektronik. 
Detta examensarbete går djupare in på teorin bakom kommunikationsbussen CANbus 
och kommunikationsprotokollet CANopen. En idé för hur styrprotokollet kan 
modifieras för att stödja de dubbla bussarna presenteras. Presentationen följs av en 
beskrivning av implementeringen och testningen av modifikationen. 
 
Nyckelord 

CANbus, CANopen, Styrsystem 

Abstract 
Hydroware Elevation Technology AB is a company that develops control systems for 
hydraulic elevators. The hardware in this system is getting old and will probably be 
discarded from production in the near future. The European Union has set new safety 
standards regarding installation of elevators where the control systems are mentioned. 
In a group of elevators the cabins are to be isolated from possible malfunctions in the 
other elevators. With this in mind a feasibility study has begun where new hardware has 
been considered. The new hardware has, among other things, support for double 
communication busses, the busses used by the control system to communicate with all 
control electronics. 
This diploma work will describe the theory behind the communication bus CANbus and 
the communication protocol CANopen. An idea for how the protocol can be modified to 
support the two busses is presented. The presentation is followed by a description of the 
implementation and testing of the modification.  
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1 Inledning 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Hydroware Elevation Technology AB. 
Handledare på företaget har varit Joakim Dahlberg, systemkonsult. Handledare på 
Växjö universitet har varit Anders Haggren, programansvarig för ingenjörsutbildningen 
inom datateknik. 

Examensarbetet har skrivits för läsare med vissa kunskaper inom datateknik, datalogi 
samt datakommunikation då vissa tekniska begrepp saknar ingående förklaring.  

1. 1 Företagspresentation 
Hydroware Elevation Technology AB är ett expansivt företag som utvecklar styrsystem 
till hydrauliska hissar. Kunder är hissföretag och återförsäljare över hela världen. 
Styrsystemet används i bostadshus och industrier såväl som på kryssningsfartyg. 
Systemen levereras komplett med styrelektronik och hydraulpump och de används i allt 
från lätta personhissar till tunga lasthissar. 

1.2 Bakgrund 
I november 2002 grundades en europastandard gällande säkerhetsregler vid installation 
av hissar. Året därpå fastställdes den som Svensk standard och betecknades SS-EN 81-
72. Standarden innehåller bland annat normer för så kallade brandhissar, hissar som 
skall kunna nyttjas av brandmän i nödsituationer. Det finns ofta behov av fler än en hiss 
på ett och samma ställe. Två eller flera hissar placeras då bredvid varandra och 
samarbetar för att skapa en så effektiv hissgrupp som möjligt. I en sådan grupp utses en 
hiss till brandhiss och måste nå upp till särskilda krav såsom viss tålighet mot väta. 
Normerna anger även att ett elfel som uppstår i en av de andra hissarna i gruppen, eller 
ett elfel som uppstår i styrelektronik utanför hisschaktet, inte får påverka funktionen i 
brandhissens korg. 

I dagens styrsystem används Motorolas processor MC68332. Processorn har funnits 
på marknaden sedan tidigt åttiotal och beräknas gå ur produktion år 2012. I en förstudie 
på Hydroware har man inlett arbetet med att byta ut den gamla processorn mot en ny. 
Valet föll på NXP LPC 2468 till vilken man tänker lyfta över den gamla 
styrprogramvaran. Idag sker kommunikationen mellan de olika enheterna i styrsystemet 
på en kommunikationsbuss som heter CANbus. I och med bytet av processor 
presenteras nya möjligheter då NXP-processorn har stöd för två stycken bussar av 
denna typ. 

Upp till fyra hissar kan kopplas samman och bilda en hissgrupp. Var och en av 
hissarna har varsin styrnod som styr kommunikationen på bussen. Styrnoderna 
kommunicerar med varandra för att kunna fördela anropen på ett effektivt sätt. Varje 
hisskorg har varsin korgnod som kontrollerar knappar, våningsvisare och annan 
elektronik inne i korgen. Dessutom har varje dörr på varje våningsplan en 
stannplansnod som övervakar dörrens läge samt knapparna för att kalla till sig hissen. 
Systemet klarar av upp till 16 våningar och därmed 16 stannplansnoder – per hiss. 
Antalet noder på nätverket kan alltså nå upp till 72 stycken. I dagsläget arbetar samtliga 
på en och samma buss. Om en kortslutning i någon av enheterna påverkar bussen 
kommer samtliga hissar att bli lidande, även brandhissen. 
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1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att hitta en lösning på hur dubbla CANbus kan användas för att 
styrsystemet skall uppnå de krav som ställs av säkerhetsföreskrifterna. Tanken är att 
dela upp nätverket på bussarna så att en CANbus dediceras åt hissens korg, medan den 
andra används för att kommunicera med stannplansnoderna samt övriga styrnoder. På så 
vis isoleras hisskorgen från övrig styrelektronik och ovan nämnda elfel borde inte 
påverka dess funktion. Detta innebär att brandmännen kommer att kunna styra hissen 
ifrån korgen oavsett om de övriga hissarna fungerar eller ej. 
 

 
Figur 1.3.1 Blockschema över den tänkta konverteringen 

 
I ovanstående bild visas ett blockschema över systemets uppbyggnad idag (till vänster) 
samt det planerade upplägget (till höger). Bilden illustrerar styrsystemet för endast en 
hiss, där övriga hissar i gruppen har identiska upplägg och ansluts till bussen vid 
markeringen övriga hissar. 

1.4 Upplägg 
Problemet är att kommunikationsprotokollet CANopen som används inte har stöd för 
mer än en CANbus. För att lösa problemet måste protokollet modifieras eller skrivas 
om. Det kommer att kräva en fördjupad förståelse för hur CANbus samt CANopen 
fungerar. Den första problemställningen är var i protokollet som eventuell modifikation 
skall ske, och i vilken omfattning. 
Eftersom det var svårt att uppskatta omfattningen av modifikationen valde man att lägga 
upp en arbetsbeskrivning som inkluderade följande uppgifter: 
 

- Analys av Hydrowares hissystem. Skapa en förståelse för hur enheterna i 
styrsystemet samarbetar på databussen. 

- Analys av CANbus . Studera hur kommunikationen mellan enheter fungerar. 
- Analysera CANopen. Förstå hur CANopen protokollstack är uppbyggd och hur 

allt hänger ihop. 
- Planering. Utarbeta en plan för hur protokollet skall modifieras så att dubbla 

bussar stöds. 
 
I mån om tid skulle även följande arbetsuppgifter inkluderas: 
 

- Implementering. Utföra modifikationerna som arbetades fram i planeringen. 
- Testning. Utföra tester på systemet och jämföra funktionen med nuvarande 

system. 
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2 CANbus 

2.1 Inledning 
CANbus togs fram av företaget Bosch i syfte att förbättra fordons egenskaper genom att 
låta olika sensorer och styrenheter kommunicera med varandra. CANbus är en asynkron 
nätverksbuss som oftast sänder information över en partvinnad kabel. CAN används av 
flertalet företag inom bilindustrin och finns bland annat i bilmodellerna SAAB 9-5 och 
Volvo S80. Även om CANbus utvecklades med just fordonsindustrin i åtanke så har 
företag inom andra områden fått användning för tekniken. Vid millennieskiftet 
beräknades det finnas över 100 miljoner CAN-noder i bruk [1]. 

CANbus lägger extra stor vikt vid flexibilitet, säkerhet och realtidsprestanda. Med 
enhetsprofiler för olika sorters enheter kan man med enkelhet ta fram ny elektronik till 
bussen. Många enhetsprofiler finns redan tillgängliga genom organisationer som CiA 
(CAN in Automation), men man kan även skapa egna profiler. När man tittar på 
säkerhet så använder sig bussen av checksummor för att upptäcka fel och har även stöd 
för automatisk omsändning av information. Varje meddelande bekräftas även av en 
annan enhet på bussen för att visa att informationen faktiskt uppfattats av övriga 
enheter. Bussen sköter allt detta i de undre lagren i OSI-modellen utan att programvaran 
är medveten om det, vilket innebär att det inte behöver implementeras på högre nivå. 
För att garantera korta responstider på nätverket används mycket korta meddelanden 
som inte innehåller data över 8 byte i storlek. Meddelandena är dessutom prioriterade så 
att användaren själv kan avgöra vilka delar av nätverket som är mest tidskritiska. 

2.2 Kommunikation 
CANbus använder sig av seriell kommunikation med korta och snabba meddelanden. 
Överföringen sker normalt sett via en partvinnad kabel och kan nå hastigheter på upp till 
1Mbit/s. Informationen som skall sändas paketeras först i en meddelanderam som 
innehåller information om meddelandet. Enheterna på nätverket saknar fysisk adress 
och istället öronmärks meddelandet med en identifierare. När ramen skickas ut på 
bussen kan noderna därmed avgöra om informationen är intressant eller inte genom att 
packa upp och titta på endast identifieraren. Samtliga enheter på nätverket kommer 
alltså ha tillgång till varje meddelande som skickas ut, men avgör själva vad de vill göra 
med informationen. Som tidigare nämnts så kommer varje meddelande som sänds ut att 
få en bekräftelse tillbaka, ett så kallat ACK (Acknowledgement). Vilken nod som helst 
på nätverket kan skicka denna bekräftelse, oavsett om noden är intresserad av innehållet 
i meddelandet eller inte. Detta är ytterligare ett sätt att upptäcka eventuella fel på 
nätverket. 
 

 
Figur 2.2.1. NRZ kod. 

 
CANbus är asynkron vilket innebär att enheterna inte följer en och samma klockning. 
Istället kalibrerar de sig efter början på meddelandet och därefter på varje flank. Man 
använder sig av kodningen NRZ (Non Return to Zero) vilket innebär att flanker endast 
uppträder när man byter spänningsläge mellan två bitar, det vill säga en nolla följs av en 
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etta eller tvärt om. Skulle man då skicka väldigt många bitar av samma polaritet efter 
varandra skulle det bli svårt att avgöra var den ena biten slutar och nästa tar vid. 

För att lösa problemet använder man sig av Bit Stuffing. Det är en metod som innebär 
att man avbryter en längre serie av likadana bitar genom att lägga till en informationslös 
bit av motsatt typ. I CANbus sker detta efter varje sekvens av fem likadana bitar. 
Mönstret 11111111 blir därför 111110111 där 0 saknar egentlig betydelse för 
informationen i sig. För att mottagaren inte skall misstolka nollan används samma 
princip för att sedan plocka bort dessa överflödiga bitar. 

 

 
Figur 2.2.2. CANbus Meddelanderam 

 
Varje meddelande börjar med en startbit för att indikera att enheten har påbörjat 
sändning. Därefter följer identifieraren, själva öronmärkningen av ramen som anger vad 
det är för typ av meddelande. Identifieraren är i standardutförande 11 bitar lång men det 
finns möjlighet att utöka den till hela 29 bitar, något som inte används på Hydroware 
och därför inte omnämns ytterligare i rapporten. Identifieraren används också för att 
avgöra prioriteten på meddelandet, hur det fungerar i detalj beskrivs i kapitel 2.3 
Arbitrering. 

Enheter på nätverket har inte bara möjligheten att sända information utan kan även 
begära in information ifrån andra enheter. Därför använder man sig av en bit som kallas 
RTR (Remote Transmission Request). Med denna bit kan man ange om meddelandet 
innehåller information eller om det är en begäran. Identifieraren anger vilket 
information som begärs, exempelvis en hastighet från en givare, och sänder sedan ut 
ramen på bussen. Varifrån informationen sedan kommer är ointressant för sändaren. 
Precis som vid en sändning av information tittar samtliga enheter på identifieraren och 
avgör om de sitter inne på den begärda informationen eller inte. Den enhet som känner 
sig träffad paketerar all data och returnerar ramen till sändaren. 

Hur mycket information meddelandet innehåller är valfritt och kan därför variera. 
Efter RTR biten följer därför ett kontrollfält. Det är 6 bitar stort och innehåller bland 
annat storleken på datafältet där informationen finns lagrad. Kontrollfältet innehåller 
också en indikation på vilken längd av identifierare som används, 11 bitar eller 29. Till 
sist finns även en reserverad bit för framtida bruk som alltid är 0. 

Efter kontrollfältet kommer datafältet. Storleken på detta varierar mellan 0 och 8 
byte. Information som inte ryms i dessa 8 bytes måste delas upp i flera meddelanden. 
CANbus har själv inget stöd för detta och därför implementeras det i 
kommunikationsprotokollet, i detta fall CANopen. 

Tätt följt av datafältet kommer 16 bitar CRC (Cyclic Redundancy Check). I dessa 
lagras en checksumma som räknas ut efter innehållet i meddelanderamen. Samma 
uträkning görs sedan på mottagarsidan och sedan kontrolleras dessa mot varandra. 
Överensstämmer de inte konstateras ett fel i meddelandet som då sänds om. 

De efterföljande två bitarna är reserverade för bekräftelse – ACK. Den första biten 
skiftas mellan nolla och etta för att ange om meddelandet är en sändning eller en 
bekräftelse av en sändning. Den andra biten indikerar slutet på meddelandet och är alltid 
1. Sist, men inte minst, kommer 7 bitar kallade EOF (End Of Frame) följt av en distans 
på 3 bitar. För att inte meddelandena skall komma för tätt inpå varandra och därmed 
riskeras att de feltolkas, har man valt att följa upp varje meddelande med elva stycken 
ettor. Efter elva ettor på bussen anses den som ledig och det är fritt fram för de andra 
enheterna att sända på bussen igen. 
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2.3 Arbitrering 
Arbitrering är ett lånat ord som saknar en riktigt bra översättning. Skiljedom är den 
närmaste men saknar direkt innebörd. Vad det handlar om är prioritering. Som tidigare 
nämnts så värderar CANbus realtidsprestandan väldigt högt då bussen utvecklades med 
fordonsindustrin i åtanke. För att försäkra sig om att överföringstiderna skall bli så korta 
som möjligt har man valt att prioritera information beroende på dess vikt. I en bil 
prioriteras troligen information gällande inbromsning högre än den som gäller 
vindrutetorkarna. På så vis kategoriserar man informationen beroende på hur tidskritisk 
den är. Högprioriterade meddelanden skall helt enkelt ha förtur på nätverket. 

Risken finns alltid att två eller fler enheter vill sända på bussen samtidigt. Man 
använder sig då av så kallad arbitrering där grundtanken är att vid en krock skall 
sändningen av meddelanden med lägre prioritet avbrytas, helst utan att det 
högprioriterade meddelandet behöver sändas om. För att genomföra detta använder man 
sig av binär dominans. Det innebär att ett av de logiska värdena (0 eller 1) anges som 
dominant, varpå det andra värdet blir icke-dominant. I detta fall har man valt en 
dominant nolla och en icke-dominant etta. Idén är att om två enheter försöker påbörja 
att sända samtidigt och den ena sänder en nolla och den andra sänder en etta, skall 
nollan vinna över ettan och samtliga noder skall uppfatta en nolla på bussen. 

 
Figur 2.3.1. Differentiella busskanaler. 

 
I praktiken löser man detta med två differentiella busskanaler. I ursprungsläge står de 
båda kanalerna på 2,5V. Detta representerar en logisk etta. När controllern vill skicka ut 
en nolla på bussen så kommer den ena kanalen, CAN high, att matas med 5V. Den 
andra kanalen, CAN low, kommer däremot att jordas, d.v.s. sänkas till 0V. När 
controllern sedan vill sända en etta igen släpps båda kanalerna tillbaka till sitt 
ursprungsläge på 2,5V. En controller kan dock aldrig sänka CAN high från 5V till 2,5V. 
Den kan inte heller höja CAN low från 0V till 2,5V. Detta innebär att om en av 
enheterna på nätverket skickar en nolla på bussen kan den inte längre påverkas av 
övriga enheter. I figur 2.3.1 kan man se hur busskanalen CAN high är ansluten till 5V 
via en transistor. På samma vis är CAN low ansluten till 0V via en liknande transistor. I 
figur 2.3.2 kan man också se hur kanalerna skiftar mellan 2,5V, 5V respektive 0V vid 
sändning av ett meddelande. 

 

 
Figur 2.3.2. Busskanalernas tillstånd vid sändning. 
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För att arbitreringen skall fungerar krävs en sak till. Enheterna måste hela tiden vara 
medvetna om vad de sänder och vad som faktiskt går ut på bussen. Det är först då dessa 
inte överrensstämmer som en enhet kan uppfatta en eventuell krock. Man använder sig 
därför av principen listen while talk. Som namnet antyder innebär det att en enhet 
lyssnar på bussen samtidigt som den sänder sitt meddelande. Skiljer sig de två åt så 
avbryter genast enheten sin sändning. Noden som sänder meddelandet med högst 
prioritet hålls ovetande om eventuella krockar och sänder klart sitt meddelande. På så 
vis behöver inte det högprioriterade meddelandet skickas om, vilket sparar dyrbar tid i 
en kritisk situation. 

 
Figur 2.3.2. Arbitrering. 

 
Med det avklarat kan vi nu gå in på själva arbitreringen. Prioriteringen på meddelandet 
avgörs av meddelanderamens 11 bitar stora identifierare. Med den binära dominansen i 
åtanke kan vi nu konstatera att ett meddelande med hög prioritet innehåller så många 
inledande nollor som möjligt, medan ett meddelande med lägsta prioritet troligen börjar 
med minst en etta. I figur 2.3.2 kan vi följa händelseförloppet när tre noder försöker 
sända varsitt meddelande samtidigt. 

 
1. Samtliga noder inleder med att sända startbiten på sitt meddelande. Alla enheter 

än nöjda med vad som finns på bussen. 
2. Första noden inser att ettan den försöker sända uppfattas som en nolla på bussen 

och konstaterar att en annan enhet sänder ett meddelande med högre prioritet. 
Första noden avslutar sin sändning medan andra och tredje noden fortfarande är 
ovetande om krocken och fortsätter sin. 

3. Andra noden påträffar också en krock och avbryter därför sin sändning. Tredje 
noden är fortsatt ovetande om någon av krockarna och fortsätter sin sändning. 

4. Identifieraren är avklarad och alla noder utom den tredje har avbrutit sin 
sändning. Tredje noden fortsätter att sända resterande del av meddelandet. 

2.4 Hastighet 
CANbus stöder överföringshastigheter på upp till 1 Mbit/s. Vad som styr hastigheten är 
den fysiska längden på bussen. Anledning till detta är att samtliga enheter måste ta emot 
varje bit synkront, det vill säga samtidigt. Detta är avgörande för att en enhet ska kunna 
upptäcka en krock i tid och avbryta sändningen tillräckligt snabbt för att inte förstöra 
arbitreringen. 

I figur 2.4.1 kan man avläsa att den maximala hastigheten på 1 Mbit/s tillåter en 
busslängd på ca 40m. En busslängd på ca 1300m ger en hastighet på 50 kbit/s. CANbus 
har en uppsättning av fördefinierade överföringshastigheter att välja mellan. Varje enhet 
får instruktioner om vilken överföringshastighet (baud rate) som gäller på bussen och 
rättar sig efter dessa. Det går även att byta baud rate under körning. Bytet signaleras på 
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bussen i den gamla hastigheten, och bekräftas kort därefter i den nya hastigheten. I 
Hydrowares system används en baud rate på 125 kbit/s och därmed upp till ca 530m 
busskabel. I praktiken utnyttjas inte den fulla längden även om en hängkabel i ett 
hisschakt kan bli ganska lång. 
 

 
Figur 2.4.1. Hastighet i förhållande till fysisk busslängd. 

2.5 Feldetektion 
CANbus använder sig av två olika metoder för att upptäcka fel på bussen. Båda 
metoderna har tidigare nämnts i rapporten men inte beskrivits i detalj. Den första 
metoden utnyttjar den Bit Stuffing som används för att underlätta synkroniseringen 
mellan noderna. Samtliga enheter har nämligen fått instruktionen att bryta en trend av 
likadana bitar. Det innebär att om det uppstår fler än 5 på varandra följande ettor eller 
nollor på bussen måste ett fel ha uppstått. Det kan handla om en enstaka felaktig bit, 
kanske har en brytande nolla råkat bli ytterligare en etta i raden? Det kan också handla 
om kortslutning eller en trasig sändare. Det kan även vara en nod som avbryter 
meddelandet med ett felmeddelande. Hur felmeddelanden fungerar beskrivs senare i 
kapitlet. 

Den andra metoden är att kontrollera den checksumma – CRC – som ingår i 
meddelanderamen. Checksumman beräknas genom att räkna ihop alla förekommande 
ettor eller nollor i meddelandet, exklusive de extra bitarna som läggs till i och med Bit 

Stuffing, för att sedan dela dem med ett förbestämt tal. Resultatet slängs medan resten 
behålls och sparas som checksumma. Mottagaren av meddelandet gör precis samma 
uträkning och jämför resten med checksumman i meddelanderamen. Skulle de två inte 
överensstämma har minst en bit i meddelandet blivit feltolkad. Mottagaren begär då 
omsändning av meddelandet och kontrollen utförs igen. Metoden är mycket säker men 
har en klar brist. Skulle två bitar av olika typ båda tolkas fel kommer en nolla och en 
etta tolkas som en etta och en nolla. De byter förvisso plats, men summan av antalet 
ettor respektive nollor blir densamma som i ursprungsmeddelandet. Om ingen av dem 
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orsakar ett bitfel i form av för många likadana bitar på rad kommer det felaktiga 
meddelandet att tolkas som korrekt! Risken att ett bitfel uppstår är dock mycket liten. 
Att det i sin tur skulle ske två gånger i ett meddelande, och på två bitar av olika typ, är 
ännu mer osannolikt. Risken är därför tillräckligt liten för att kunna avfärdas. 

 

 
Figur 2.5.1. Felmeddelande. 

 
När en enhet upptäcker ett fel på bussen skickar den ut ett felmeddelande på bussen. 

Samtliga enheter uppfattar felmeddelandet och skickar samtidigt varsitt eget 
felmeddelande. Felmeddelandet består av en 6 bitar lång flagga och ett 8 bitar långt 
avslut. Normalt sett består flaggan av sex nollor vilket bryter reglerna för Bit Stuffing. 
Anledningen är att felmeddelandet skall kunna sändas mitt under en pågående sändning 
och alla enheter skall uppfatta det. Avslutet består av åtta ettor för att ge andrum för 
andra felmeddelanden på bussen. 

 

 
Figur 2.5.2. Fellägen. 

 
För att förhindra att en defekt nod skall kunna skicka upprepade felmeddelanden, och 

därmed låsa bussen från övrig trafik, har varje CAN controller en räknare. Varje gång 
noden sänder ett felmeddelande ökar räknaren. Hur mycket den ökar beror på vilken typ 
av fel som uppstått. När räknaren når en viss nivå går noden in i ett passivt läge (Error 
Passive). Flaggan i felmeddelandena byts nu ut mot sex ettor. I och med att ettorna är 
icke-dominanta förlorar noden möjligheten att avbryta meddelanden på bussen och kan 
endast rapportera fel om bussen är ledig. För varje framgångsrikt vanligt meddelande 
som noden lyckas sända så minskar räknaren igen. När den går under gränsen igen går 
den tillbaka till ursprungsläget (Error Active) och får sända dominanta felflaggor igen. 
Skulle noden däremot fortsätta skicka fel kommer räknaren gå i taket. Noden kommer 
då att automatiskt startas om (Node Reset). Lyckas omstarten är noden tillbaka i 
ursprungsläget igen. 
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3 CANopen 

3.1 Inledning 
Om CANbus representerar de lägre lagren i OSI-modellen så representerar CANopen de 
övre. CANopen är en kommunikationsprotokollstack vars uppgift är att packa upp och 
sortera inkommande meddelanden, förbereda utgående meddelanden, tillhandahålla 
information om enhetens I/O samt hantera det logiska flödet hos enheten. CANopen kan 
använda sig av enhetsprofiler för att beskriva de olika enheterna på nätverket. Varje 
enhet har sin egen profil och protokollstack som är anpassad för just den enhetens 
funktion. Större delen av stacken är dock gemensam för samtliga enheter, såsom 
möjligheten att kommunicera med övriga noder på nätverket. 

1992 startades en icke vinstdrivande organisation vid namn CiA (CAN in 
Automation). Syftet var att organisationen skulle tillhandahålla teknisk information 
samt produktinformation om CAN. Samtidigt som man satte upp standarder för 
CANopen förespråkade man även tekniken för att utöka användandet av CANbus. CiA 
har även släppt en rad olika enhetsprofiler för standardenheter till nätverket. Utifrån 
dessa kan sedan användaren definiera egna enhetsprofiler. 

3.2 Adressering 
Som tidigare nämnts så saknar enheterna på CANbus fysiska adresser och använder 
istället en identifierare på varje enskilt meddelande. CANopen har valt att dela upp 
dessa 11 bitar i två delar – funktionskod och nod-id. 
 

 
Figur 3.2.1. Identifierare  (CAN Object Identifier). 

 
Funktionskoden är på 4 bitar vilket ger 16 distinkta funktionskoder. Dessa används för 
att kategorisera in meddelandena i olika fack. De följande 7 bitarna används för 
adressering av noder – den typen av adressering som inte stöds av CANbus. Id 1-127 
används som id-nummer på noderna medan 0 används för att adressera samtliga noder. 
Det maximala antalet enheter på en buss med protokollstacken CANopen är alltså 127 
stycken. Vill man ha fler noder får man använda sig av den utökade identifieraren på 29 
bitar som stöds av CANbus. 
 

 
Figur 3.2.2. Funktionskoder. 
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Eftersom funktionskoden ligger först i identifieraren så är det den som i första hand 
avgör prioriteten vid arbitreringen. Skickas två meddelanden av samma typ samtidigt 
avgör destinationen vilket som går först, nod-id 0 har högst prioritet och 127 har lägst. 
Man kan med andra ord skapa två prioritetsordningar, en efter meddelandetyp och en 
efter typ av enhet. Bromselektroniken i en bil har troligen ett ganska lågt id medan 
stolsvärmen har ett högre. 

3.3 Struktur 
 

 
Figur 3.3.1. CANopen blockschema. 
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CANopen är uppdelat i tre tydliga lager för att protokollet skall var enkelt att modifiera 
utan att påverka övrig stuktur.  Närmast CANbus ligger datalänklagret vars uppgift är 
att övervaka bussen samt skicka och ta emot meddelanden. Ovanför ligger lagret 
CANopen vars uppgift är att paketera utgående meddelanden och tolka inkommande. 
Överst finner vi applikationslagret som vars uppgift är att ta emot information om 
förändringar på nätverket och agera efter dessa. Det ansvarar även för logiken bakom 
systemet. 

I figur 3.3.1 kan vi se ett blockschema över lagren samt deras olika moduler. Innan vi 
går in på lagren i detalj skall vi diskutera objektlistan. Den finner vi som en 
överlappning mellan applikationslagret och CANopen-lagret. 

3.4 Objektlistan 
Objektlistan är den viktigaste delen i protokollstacken. Här finns hänvisningar till all 
sparad information om enheten. Objektlistan är uppdelad i ett antal tabeller som 
innehåller olika typer av information. De olika tabellerna innehåller 
kommunikationsobjekt respektive applikationsobjekt. 
 

  
Figur 3.4.1. Kommunikationsobjekt. 

 
Man kan dela upp kommunikationsobjekten i de som beskriver enheten och de som 
hänvisar till enhetens I/O. Var och ett av objekten har ett index och ett subindex. Med 
hjälp av dessa kan andra enheter i ett meddelande ange vilken information de vill hämta 
eller spara. 

I figur 3.4.1 kan vi se exempel på hur ett kommunikationsobjekt kan se ut. Skulle jag 
exempelvis vilja veta serienumret på nod 67 skickar jag en begäran med en identifierare 
som innehåller korrekt funktionskod samt nod-id 67. Jag anger att det är en begäran av 
information genom att sätta min RTR-bit (se kapitel 2.2) till 1 och anger därefter att 
informationen jag söker har index 0x1018 och subindex 4. Nod 67 känner sig träffad av 
identifieraren och lägger till sitt serienummer i meddelanderamen tillsammans med ett 
ACK och skickar tillbaka meddelandet ut på bussen. 

Tittar vi däremot på kommunikationsobjektet med index 0x1600 så innehåller det 
ingen direkt information om enheten. Detta objekt är knutet till enhetens I/O och 
innehåller därför istället ett antal pekare i stil med 0x201000108UL. Detta är pekare till 
applikationsobjekt i objektlistan. 
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Figur 3.4.2. Applikationsobjekt. 

 
Om tittar på figur 3.4.2 ser vi ett exempel på hur ett applikationsobjekt kan se ut. Vi tar 
pekaren vi nämnde i förra stycket som exempel och följer den in bland 
applikationsobjekten. 0x2010 är objektets index medan 01 är dess subindex. Följer vi 
dessa ser vi att informationen som kommunikationsobjektet 0x1600 hänvisade till var 
en variabel som heter USR_s_OV.elevator[0].cabin.door1_calls. 08U i pekaren anger 
att variabeln är av typen UNSIGNED8, det vill säga 8 bitar stor och utan teckenbit. Då 
meddelanderamen i CANbus tillåter upp till 8 byte data så innehåller just detta 
kommunikationsobjektet 8 stycken pekare till variabler av storleken 1 byte. Vill jag 
begära in den ovan nämnda variabeln skickar jag en begäran på index 0x1600 och 
tillbaka får jag 8 byte data där första byten innehåller värdet på variabeln. Ett 
kommunikationsobjekt skulle likväl kunna innehålla endast en pekare till en ensam 
variabel på 1 byte, eller en pekare till en variabel på 8 byte. 
 

 
Figur 3.4.3. Objektlistorna i Hydrowares styrsystem. 

 
Rent generellt sett är tanken att samtliga enheter skall kunna begära in information av 
varandra kors och tvärs. I hydrowares system är det dock styrnoden som samordnar all 
trafik och begär in informationen, ingen av de övriga enheterna kommunicerar direkt 
med varandra. För att styrnoden skall kunna hålla koll på alla I/O på samtliga enheter 
har man därför valt att återspegla samtliga enheters applikationsobjekt och de 
kommunikationsobjekt som pekar på dessa. Den har inte bara återspeglingar av sina 
egna enheter, utan alla hissars enheter i en hissgrupp. 
Som exempel så har en stannplansnod två kommunikationsobjekt med pekare, där det 
ena hänvisar till insignaler och det andra till utsignaler. Varje hissystem har stöd för upp 
till 16 stannplansnoder och en hissgrupp kan innehålla 4 hissystem. Detta innebär att 
varje styrnod behöver, till skillnad från stannplansnoderna, ha 128 (2x16x4) 
kommunikationsobjekt och minst lika många applikationsobjekt för att kunna lagra 
information om samtliga stannplansnoders I/O. Utöver detta behöver de även fyra 
uppsättningar av hisskorgens kommunikationsobjekt, ett per hissystem. 
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3.5 CANopen-lagret 
För att återgå till det blockschema som illustrerades i figur 3.3.1 så innehöll det 
mellersta lagret, CANopen-lagret, en uppsättning av moduler. Varje modul i det övre 
skiktet representerar en viss typ av meddelande i systemet. När ett meddelande skickas 
vidare upp ifrån datalänklagret så tittar modulen COP (CANopen) på funktionskoden i 
meddelanderamens identifierare. Den representeras av de första fyra bitarna. COP 
distribuerar sedan meddelandet till den modul som representerar den meddelandetyp 
som funktionskoden avser. I figur 3.2.2 visades de olika funktionskoder och vilken 
meddelandetyp varje kod hänvisade till. När ett meddelande vidarebefordras ned till 
datalänklagret för sändning paketerar tillika respektive modul sin egen funktionskod i 
ramens identifierare. 
 

 
Figur 3.5.1. Meddelanderam för ett SDO. 

 
Modulen SDO (Service Data Object) hanterar meddelanden som används för att hämta 
information ifrån, eller skriva information till, en enhets kommunikationsobjekt. Det är 
med hjälp av ett sådant meddelande som man exempelvis begär in en enhets 
serienummer eller namn. De kan även användas för att modifiera en pekare i en enhets 
kommunikationsobjekt så att den hänvisar till en ny variabel. Genom att dynamiskt 
modifiera det på så vis skulle man med ett enda kommunikationsobjekt kunna peka på 
enhetens samtliga applikationsobjekt. I ett system som Hydrowares där samma enheter 
används hela tiden och där de har väldigt lite I/O är det dock inte speciellt effektivt. 
Därför har man valt att använda sig av fasta fördefinierade kommunikationsobjekt. 

De första 4 byten i ett SDO innehåller information om meddelandet. Där finner man 
en hänvisning till index och subindex i objektlistan samt om det är en sändning av 
information eller en begäran. Där finns också storlek på informationen och om den ryms 
i ett meddelande, eller om mottagaren kan förvänta sig fler meddelanden efter detta. De 
sista 4 byten är reserverade för själva informationen. 

 

4  
Figur 3.5.2. Meddelanderam för ett PDO samt mappningen mellan identifierare och 

enhetens variabler. 
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Modulen PDO (Process Data Object) används för att skicka data till och från en enhets 
applikationsobjekt. Till skillnad från kommunikationsobjekten innehåller dessa 
variabler som styr, eller styrs av, enhetens I/O. Med en SDO kan du exempelvis begära 
in serienumret på växellådan i bilen, men om en förändring sker i växellådan kommer 
denna troligen att rapportera förändringen med en PDO. 

Till skillnad från en SDO så innehåller en PDO inget index som pekar på vilket 
kommunikationsobjekt man syftar till. Som figur 3.5.2 visar så reserveras istället 
samtliga 8 bytes åt data. Istället har man gett var enhet 8 stycken olika funktionskoder 
för att skicka och ta emot en PDO, 4 för att skicka och 4 för att ta emot. En enhet kan 
tillsammans med sitt unika nod-id skicka fyra kombinationer av distinkta identifierare. 
Mottagaren använder identifieraren för att kontrollera vilket kommunikationsobjekt som 
meddelandet syftat till. Pekarna i kommunikationsobjektet används sedan för att genom 
applikationsobjekten hitta rätt variabler att spara informationen i. 

Anta att en nod i en bil kontrollerar samtliga lampor i bilen. Varje lampa har två 
lägen, tänd eller släckt. För att representera detta krävs endast en bit som kan anta 
värdet 1 eller 0. En PDO kan innehålla 8 byte data, det motsvarar 64 bitar per PDO. 
Varje nod kan ta emot fyra olika sorters PDO. Detta innebär att en enstaka nod på 
nätverket kan kontrollera upp till 256 lampor i bilen. Med stöd för upp till 127 noder 
kan en bil med en enda CANbus utrustas med en bit över 30 000 lampor! 

Meddelanden med funktionskoden för NMT (Network Management) hanteras av 
modulerna NMS (Network Management Slave) samt NMM (Network Management 
Master). Dessa meddelanden används för att styra tillståndet hos enheter på nätverket 
samt för att rapportera sitt eget. Samtliga noder på bussen fungerar som slavar medan 
en, eller flera, enheter utses till master. Som master kan enheten bland annat stoppa och 
starta om andra enheter på nätverket. En slav skickar med jämna mellanrum ut ett 
NMT-meddelande på bussen för att signalera att den fortfarande är närvarande på 
nätverket. Det är upp till mastern att ta emot dessa meddelanden och på så sätt övervaka 
noderna på bussen. Dessa meddelanden används också som initieringsmeddelanden då 
en enhet startas om. Syftet med dessa är att enheten skall rapportera att den tillkommit 
på nätverket. 

Utöver dessa finns det även moduler för att ta hand om synkroniseringsmeddelanden, 
felmeddelanden mm. 

3.6 Datalänklagret 
Datalänklagret ligger närmast själva bussen i stacken. Lagret är uppdelat i två skikt som 
binds samman med två köer. Det övre skiktet ingår i programmets huvudloop som körs 
med jämna mellanrum, medan det nedre skiktet styr med hjälp av avbrott från bussen. 
Varje gång ett meddelande tas emot, eller ett meddelande har sänts, genereras ett 
avbrott. Avbrottsrutinen har direkt kontakt med de register som CAN controllern 
använder för att lagra inkommande och utgående meddelanden. Eftersom 
avbrottsrutinen arbetar i ett helt annat tempo än programloopen har man upprättat köer 
mellan lagrets övre och undre skikt. Det övre skiktet lägger utgående meddelanden på 
en kö som avbrottsrutinen betar av i den takt de sända meddelandena bekräftas med 
ACK. Inkommande meddelanden läggs i sin tur på en likadan kö av avbrottsrutinen och 
betas istället av ifrån det övre skiktet som sedan skickar dem vidare upp till CANopen-
lagret. 
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3.7 Applikationslagret 
Applikationslagret innehåller tre olika delar. Den första är en meddelandefunktion. 
Denna anropas av PDO- och SDO-modulen för att indikera att de tagit emot ett 
meddelande. Genom detta anrop kan applikationslagret avgöra vad som förändrats i 
systemet och reagera därefter. På samma vis anropas PDO och SDO-modulen då 
applikationen vill förändra något. Ett nytt meddelande paketeras med instruktionerna 
och sänds iväg. 

När CANopen -lagret tar emot meddelanden som är relaterade till övervakning av 
enheter, bussfel och liknande skickas en indikation till en event handler. Här samlas 
informationen och en lista över enheterna på bussen upprättas. Utifrån denna lista avgör 
systemet vilka enheter det ska söka efter, och vilka enheter som förväntas skicka 
livstecken. För att styra enheter, starta om eller stoppa dem, skickas ett meddelande av 
typen NMT (Network Management) genom att anropa SDO-modulen. 

Applikationslagret ansvarar även för logiken bakom systemet. Detta kan skötas 
direkt i lagret, eller via events till ett ovanliggande operativsystem. I hydrowares system 
används båda typerna. I korgnod och stannplansnoder sköts logiken i protokollstacken, 
medan styrnoden använder sig av ett realtidsoperativsystem. Länken mellan de båda är 
endast ett anrop från applikationen för att indikera att någon I/O har förändrats. 
Operativsystemet har en liknande länk tillbaka för att kunna förändra I/O på nätverket. 
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4 Bearbetning 

4.1 Tankar och idéer 
När jag presenterades uppgiften fanns redan en grundtanke om hur den skulle lösas. 
Planen var att skriva om hela stacken från grunden. Med hjälp av C++ skulle man kunna 
tackla upplägget med ett mer objektorienterat tänk. Många av de tabeller och 
objektlistor som CANopen är uppbyggt av skulle möjligen kunna effektiviseras. I 
samband med ett nyskapande av protokollstacken skulle man ha de dubbla bussarna i 
åtanke redan från start. På så vis skulle man kunna implementera stöd för flertalet 
bussar i samtliga lager i stacken. Initialt var det även tal om att dela upp objektlistorna 
så att var buss hade varsin objektlista med egna kommunikations- och 
applikationsobjekt. 

Efter att ha satt mig in i den befintliga protokollstacken insåg jag direkt hur 
omfattande den var. Protokollet består av minst ett fyrtiotal C-filer med minst lika 
många H-filer med ett uppskattat snitt på ca tvåhundra rader kod i varje fil. Det blir 
uppskattningsvis en bit över 15 000 rader kod. Att skapa ett slags blockschema över 
samtliga funktioner och deras interaktion skulle vara mycket tidskrävande och resultatet 
skulle troligen bli så pass invecklat att det inte skulle bidra till ombyggnaden av 
protokollet. 

Under arbetets gång började jag fundera på ett annat alternativ – att modifiera den 
befintliga stacken. Det skulle innebära att man valde bort den mer objektorienterade 
vägen genom C++ och accepterade tabeller och kod som den var, det vill säga i C. Även 
om det till en början var svårt att uppskatta omfattningen av ett sådant ingrepp skulle det 
definitivt ta kortare tid än att skriva om allt från början. Frågan vara bara om resultatet 
skulle bli lidande? 

Jag funderade därför lite mer ingående på vad som skulle kunna effektiviseras i C++. 
Implementeringen av tabeller och en del moduler skulle definitivt kunna göras bättre 
och man skulle troligen också kunna minska ner minnesbehovet i programmet. 
Minnesåtgången var definitivt ett problem i systemets gamla processor som endast hade 
tillgång till 1 MB flashminne och 0,5 MB RAM-minne. I den nya processorn har man 
ännu inte fastställt vilken storlek man kommer att välja på minnena, men de kommer 
troligen ligga i storleksordningen 8 MB flash och 32 MB RAM. Med så mycket minne 
borde det inte vara något problem trots de extra tillägg man skulle behöva göra. Vad det 
gäller tabellerna och modulerna så skulle egentligen bara själva implementeringen var 
smidigare – inte resultatet. Implementeringen i C var ju redan färdig så det ligger ju inte 
det gamla systemet till last. 

Min slutsats var helt enkelt att man likväl skulle kunna modifiera den gamla 
protokollstacken och få ett likvärdigt resultat jämfört med att skriva om den helt. Det 
skulle dessutom kräva mycket färre arbetstimmar och därmed bli mycket billigare. Vad 
som lockade var också att det möjligen skulle vara rimligt att hinna med inom tidsramen 
för mitt examensarbete, något man i arbetsbeskrivningen reserverade sig för att det inte 
skulle vara. När jag kände mig tillräckligt insatt i både CANbus och CANopen för att ta 
steget in i nästa fas av arbetet valde jag därför att hitta en lösning på hur stacken skulle 
kunna modifieras. 

Om man går tillbaka till kapitel 3.3 och tittar på figur 3.3.1 ser man blockschemat 
över den befintliga protokollstacken. Det stora problemet i det här skedet var att avgöra 
på vilka ställen i stacken man skulle ”sätta kniven” för att dela upp den på två bussar. I 
första skedet då en konvertering till C++ var aktuell var tanken att man skulle dela upp 
objektlistan i två delar, där varje del representerade en av bussarna. De skulle ha egna 
kommunikations- och applikationsobjekt som endast var aktuella för sin buss och 
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innehålla väldigt lite redundans. Alla moduler som har kontakt med objektlistan skulle 
alltså redan vid paketeringen av meddelanderamarna göras medvetna om de dubbla 
bussarna och därmed avgöra på vilken buss som meddelandet skickas till. Det skulle 
sedan vara mycket enkelt för datalänklagret att helt enkelt skicka till den buss det blir 
tillsagt att skicka. 

 

 
Figur 4.2.1. Uppdelning med enskilda objektlistor. 

 
Jag ville definitivt ha mer än ett alternativ innan jag gick in i nästa fas, den fas där idén 
skall implementeras. Jag mindes då ett stycke jag läst i en användarmanual för 
CANopen där de nämner själva anledningen till att stacken faktiskt är uppdelad i tre 
distinkta lager. Ett lager skall enkelt kunna modifieras utan att de övriga lagren påverkas 
så länge man låter själva länken mellan dem vara orörd. Just mellan datalänklagret och 
CANopen-lagret är länken relativt okomplicerad och går i princip ut på att man tar emot 
ett meddelande för sändning, eller skickar vidare ett mottaget meddelande uppåt i 
stacken. Meddelandena i sig har ju givna ramar och påverkas inte av denna 
vidarebefordring. All kontakt med själva CAN controllern sker i datalänklagret som 
därför kan anpassas efter de controllers som finns på marknaden. 

Den alternativa idén var därför att man försöker hålla sig till datalänklagret gällande 
modifikationerna och låter därmed övriga lager vara ovetande om de dubbla bussarna. 
På så vis slipper man riskera att påverkar den bakomstående logik som sköter hissens 
funktion. Man minskar även omfattningen av implementeringen eftersom det krävs färre 
”snitt” i protokollstrukturen. 

Avbrottsrutinen var självklar när det kom till att avgöra vilka delar av datalänklagret 
som behövde modifieras, frågan var vilka andra delar som skulle hamna under kniven? 
Under en veckas tid följde jag därför programpekaren under körning och analyserade 
vad som hände och varför. Jag schemalagde funktioner och i de viktiga partierna i 
datalänklagret kommenterade jag varje rad kod för att skapa en djupare förståelse för 
hur allt hängde ihop. För att försäkra mig om att mitt ingrepp inte skulle påverka övrig 
struktur i protokollet följde jag därför meddelandena från applikationslagret, ner via 
modulerna och till avbrottsrutinen. Till slut kunde jag arbeta mig fram till en lösning på 
problemet. 
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4.3 Lösning 

 
Figur 4.3.1 Ursprunglig struktur av datalänklagret. 

 
Lösningen innefattade större eller mindre modifikationer av i princip hela 
datalänklagret. Eftersom flödet i datalänklagret nu var mer eller mindre dokumenterat 
var inte modifikationerna speciellt tidskrävande eller omfattande. Tanken bakom dem är 
inte heller speciellt avancerad, även om den omarbetades flertalet gånger under arbetets 
gång. I figur 4.3.1 visas den ursprungliga strukturen i datalänklagret där 
meddelandeflödet markerats med pilar. 

 
… 

BYTE TxId; 

TxId = (LOWBYTE(cobhdl) & 0xff); 

If(DLL_as_CANMAP[TxId].CAN_A == 1) 

{ 

    /* sändrutin för buss A */ 

} 

If(DLL_as_CANMAP[TxId].CAN_B == 1) 

{ 

    /* sändrutin för buss B */ 

} 

… 

Figur 4.3.2. Utdrag ur koden som visar den mekanism som hämtar nodens id ur 

identifieraren och sedan använder detta som index i tabellen DLL_as_CANMAP. 

 

Första modifieringen sker redan då ett meddelande tas emot av sändrutinen från 
CANopen-lagret. Jag ville undvika att skicka varje meddelande på båda kanalerna 
eftersom det skulle innebära mycket onödig trafik på nätverket. Jag upprättade därför en 
rutin som packar upp destinationens nod-id ur meddelanderamens identifierare. Detta 
används sedan för att avgöra var noden befinner sig och därmed på vilken kanal som 
meddelandet skall skickas. I figur 4.3.2 kan man se hur två if-satser gör uppdelningen 
genom att titta på varsin flagga i en tabell. Inne i dessa två satser ligger sedan koden 
som förbereder meddelandet för utsändning på bussen. 
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… 

Typedef struct 
{ 

     BIT     CAN_A; 

     BIT     CAN_B; 

} DLL_as_CANMAP; 

… 

Figur 4.3.3. Utdrag ur koden som visar den struktur som innehåller de flaggor som 

används för att avgöra på vilken buss en nod befinner sig. 

 
Strukturen är mycket simpel och består endast av dessa två flaggor. De är av typen BIT 
vilket innebär att de kan anta ett av två värden, 1 eller 0. Tanken med strukturen är att 
varje nod skall ha en uppsättning av dessa flaggor. Om en flagga är satt till 1 indikerar 
den att noden befinner sig på motsvarande buss, men om den är satt till 0 indikeras 
motsatsen. Som jag tidigare nämnt så används nod-id 0 för att skicka meddelanden till 
samtliga noder på nätverket. Därför har även detta id en uppsättning flaggor som båda 
är satta till 1 (se figur 4.3.4). Det innebär att om man sänder ett meddelande med 
destinations-id 0 kommer stacken att gå in i båda sändrutinerna och förbereda sändning 
av meddelandet på båda bussarna. 
 

… 

DLL_t_CANMAP DLL_as_CANMAP[DLL_k_CANMAP_SIZE] 

= 

/*A | B | Node ID */ 

{ 1 , 1 } /* 0x00 – broadcast */ 

{ 0 , 0 } /* 0x01 */ 

{ 1 , 0 } /* 0x02 */ 

… 

{ 0 , 1 } /* 0x7f */ 

}; 

… 

Figur 4.3.4. Utdrag ur koden som visar den tabell som skapats utifrån strukturen ovan. 

 

För att lätt kunna avgöra vilka flaggor som tillhör vilken nod så skapade jag en tabell 
utifrån denna struktur. Tabellen är 128 platser stor och innehåller en uppsättning flaggor 
till varje tillgängligt nod-id. Eftersom tabellen är indexerad från 0 till 127 kan nodernas 
id användas för att nå rätt uppsättning av flaggor. I figur 4.3.4 kan vi se delar av tabellen 
och flaggornas värde. Index 0 är flaggad på båda bussarna medan index 2 (hisskorgen) 
är flaggad till buss A. Indexplatserna över 2 (stannplansnoderna och övriga hissystem) 
är i ursprungsläge flaggade till buss B. 
Eftersom hisskorgen är den enda noden på sin buss kan detta upplägget verka lite 
invecklat. Till en början låg koden för busstillhörighet direkt i sändrutinens if-satser och 
tabellen behövdes därför inte. Detta arbetades om för att möjliggöra den dynamiska 
busstilldelningen som tas upp i kapitel 4.4. 
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Figur 4.3.5. Omarbetad struktur av datalänklagret. 

 
Som man kan se i figur 4.3.5 delade jag sedan upp kön för utgående meddelanden i två 
köer, en kö för varje buss. Jag anpassade sedan avbrottsrutinen till att läsa från dubbla 
köer. Meddelanden i kö A skickas sedan ut på buss A och meddelanden i kö B till buss 
B. 

… 
void convert_write_SJA1000_to_ARM2 (SJA1000_reg_type 
reg, unsigned char value) 
{ 
unsigned long sam,tseg1,tseg2,regi; 
  switch(reg) 
  { 
  case ctrl: 
    regi = CAN2IER; 
    regi &= 0xfffffff0; 
    regi |= (unsigned long)((value>>1) & 0x0f); 
    CAN2IER = regi; 
    if(value&1) 
      CAN2MOD |= 0x00000001; 
    else 
      CAN2MOD &= 0xfffffffe; 
    break; 
  case cmnd: 
    CAN2CMR |= value & 0x0f; 
    if(value & 0x10) 
      CAN2MOD |= 0x00000010; 
    else 
      CAN2MOD &= 0xffffffef; 
    break; 
… 

Figur 4.3.6. Utdrag ur koden som visar delar av de filter som översätter de pekare som 

används för att skriva till CAN controllerns register. 
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När avbrottsrutinen skall skicka ett meddelande skrivs det till CAN controllerns register 
och sedan flaggas en sändning. För att avbrottsrutinen skall veta till vilka register i CAN 
controllern som meddelandet skall skrivas används en uppsättning pekare. Dessa har 
man sedan innan översatt från den gamla controllern till den nya med hjälp av ett filter 
som översätter pekarna. Eftersom det finns två bussar har den nya controllern dubbla 
uppsättningar av vissa register medan andra var gemensamma. Jag gjorde därför en 
kopia på det befintliga filtret och pekade de nödvändiga pekarna till CAN controllerns 
andra registeruppsättning. Avbrottsrutinen använde sedan ett av de två filtren beroende 
på vilken kö meddelandet lästs ifrån. På så vis behöver den inte hålla reda på till vilken 
buss meddelandet skall skickas. I figur 4.3.6 ser vi ett litet utdrag ur det filter som 
översätter pekarna till den extra bussen. Vill avbrottsrutinen exempelvis skriva till andra 
bussens cmnd (command) register kommer informationen att riktas om till registren 
CAN2CMR och CAN2MOD. På samma vis hade samma skrivning till den första 
bussen resulterat i en skrivning till CAN1CMR och CAN1MOD.  
 
När avbrottsrutinen istället tar emot meddelanden är det egentligen ointressant att veta 
varifrån dessa kommer. CANopen-lagret har i uppgift att packa upp dem och avgöra 
från vilken nod de är och vilken typ av meddelande det handlar om. Att dela upp 
mottagningen i två köer var därför inte nödvändigt. Istället upprättade jag dubbla 
mottagningsfunktioner i avbrottsrutinen som läser från varsin buss. Detta sker genom 
dubbla registerfilter precis som vid sändningen av meddelanden. De båda funktionerna 
använder sig av varsitt filter men lägger sina meddelanden på samma kö. Kön töms 
sedan av mottagsrutinen som är ovetande om från vilken buss de kommit in. De skickas 
sedan vidare upp till CANopen-lagret för analys och distribution i vanlig ordning. Även 
här är funktionerna ovetande om från vilken buss meddelandet kommit ifrån, de vet i 
själva verket inte ens om att det finns två bussar! 

Med det här upplägget kan jag försäkra mig om att allt ovanför datalänklagret hålls 
intakt och att jag inte har rubbat logiken i systemet. Som jag nämnt tidigare så är den 
enda förbindelsen mellan datalänklagret och övriga stacken en vidarebefordring av 
meddelanden. Vidarebefordringen sker på precis samma sätt som innan och flödet av 
meddelanden är med andra ord löst. Detta innebär dock inte att modifieringen av lagret 
är slutfört. 

 
… 
void DLL_Init( BYTE mode ) 
{ 
    BYTE xdata *ptr; 
    int i; 
    if (mode == DLL_k_ALL) 
    { 
        /* initialize variables */ 
        DLL_b_RxIdTab_Anz = 0; 
        /* initialize bitoriented Id-Table */ 
        ptr = ab_IdTable; 
        for(mode=255;mode>0;mode--) 
        { 
            *ptr = 0; 
            ptr++; 
        } 
        pb_UpdBuf = &ab_UpdBuf[0]; 
    } 
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    DLL_b_HPRxQ_Rd = 0; 
    DLL_b_HPRxQ_Wr = 0; 
    DLL_b_HPRxQ_Anz = DLL_k_HPRXQUEUE_SIZE; 
 
 
#if (DLL_k_HPTXQUEUE_A_SIZE != 0) 
    DLL_b_HPTxQ_A_Rd = 0; 
    DLL_b_HPTxQ_A_Wr = 0; 
    DLL_b_HPTxQ_A_Anz = DLL_k_HPTXQUEUE_A_SIZE; 
#endif 
     
#if (DLL_k_HPTXQUEUE_B_SIZE != 0) 
    DLL_b_HPTxQ_B_Rd = 0; 
    DLL_b_HPTxQ_B_Wr = 0; 
    DLL_b_HPTxQ_B_Anz = DLL_k_HPTXQUEUE_B_SIZE; 
#endif 
 
    o_TxBusy_A = 0; 
    o_TxBusy_B = 0; 
    DLL_o_COBReceived = FALSE; 
    b_TxTryCount_A = 0; 
    b_TxTryCount_B = 0; 
 
    DLL_b_ErrStat_A &= ~(DLL_k_HPRXOVR | 
DLL_k_HPTXOVR); 
    DLL_b_ErrStat_B &= ~(DLL_k_HPRXOVR | 
DLL_k_HPTXOVR);   
} 
… 

Figur 4.3.7. Utdrag ur koden som visar delar av initieringen av bussarna. 

 
Vid initieringen av systemet initieras även CANbus. I princip allt som sker vid 
initieringen i datalänklagret var därför tvunget att anpassas för dubbla bussar. Detta 
gäller även åtgärderna vid bussfel då bussen kan behöva startas om. Samtliga flaggor för 
felindikation fick dupliceras och alla initieringsrutiner fick skrivas om. Arbetet gick 
mest ut på att hitta alla ställen där något initialiserades eller kontrollerades för fel, och 
sedan göra dubbla uppsättningar av dessa rutiner. Figur 4.3.7 visar ett utdrag ur en av 
initieringsrutinerna för bussarna. Här kan man se hur dubbla uppsättningar av tabeller, 
pekare och felregister upprättats och initierats. 
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Figur 4.3.8. Alternativt upplägg på nätverket. 

 
Under implementeringen så diskuterades ett alternativt upplägg av nätverket. Man ville 
eventuellt flytta över en av stannplansnoderna till samma buss som hisskorgen. På första 
våningen skulle man då koppla in en speciell knappsats med ett lås på. Brandkåren skall 
sedan använda en speciell nyckel för att initiera själva brandkörningen av hissen, varpå 
den automatiskt återvänder till första våningsplanet. 

 Denna förändring skulle innebära vissa problem för den lösningen jag jobbat fram. 
Hydrowares nätverk bygger nämligen på att samtliga styrnoder i en hissgrupp kan 
kommunicera med samtliga stannplansnoder, och vise versa. Som vi nämnde innan så 
har varje hiss en stannplansnod på varje våningsplan så i en hissgrupp om fyra hissar 
finns det 4 noder på varje våning. Knappsatsen på varje våningsplan behöver inte 
nödvändigtvis vara kopplad till samtliga stannplansnoder, utan endast en stannplansnod 
per våning. Skulle någon trycka på knappen på första våningsplanet kommer 
meddelandet noden skickar ut endast uppfattas av tillhörande styrnod. Hissarna kommer 
då inte att kunna samarbeta och diskutera vilken hisskorg som är mest lämplig att kalla 
ner. 

 

 
Figur 4.3.3. Lösning på dilemmat vid brandkörning. 

 
Lösningen blir eventuellt att man kopplar flaggan för låset till en extra extern ingång, 
frånskild bussen, på styrnoden. Man drar sedan en separat ledning från låset direkt till 
ingången på styrnoden och kan därmed flytta tillbaka stannplansnoden till bussen med 
övriga stannplansnoder.  
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4.4 Tillägg 
Under implementeringen valde jag att göra en kort avstickare som inte direkt föll inom 
ramen för examensarbetets beskrivning. Jag vill ändå ta med den här eftersom den har 
med protokollstacken att göra. 

Modifikationen av protokollstacken har testats på ett utvecklingskort och det nya 
kretskortet för styrnoden har inte ännu designats. När det sker finns det en risk för att 
den busstildelning som gjorts i stacken inte är den mest naturliga då ledarna skall dras 
på det nya kretskortet. Man ville därför ha möjligheten att enkelt kunna byta plats på 
hisskorgen och bussen med alla stannplansnoder. 

Den enklaste lösningen hade givetvis varit att ändra i koden genom att gå in i 
tabellen med alla flaggor, som indikerar på vilken noden ligger, och invertera dessa. 
Enkelt men helt utan finess ansåg jag och kom på en bättre, men ändå simpel lösning på 
problemet. Som diskuterades i kapitel 2 och 3 så skickar varje nod ett meddelande vid 
initieringen för att indikera att den tillkommit på bussen. Detta gör den även om man 
ansluter den till bussen under körning och sedan slår på spänningen till noden. Detta 
meddelande har ett speciellt utseende som lätt går att identifiera i avbrottsrutinen. Vad 
jag gjorde var helt enkelt att filtrera ut dessa meddelanden och sedan titta på deras 
identifierare. Jag använde sedan nodens id för att indexera tabellen med flaggorna för 
busstillhörigheten. Om flaggorna indikerade fel buss så skiftade jag dessa. Svaret på 
nodens meddelande vägleds därför sedan enligt den nya konfigurationen och kommer 
därför ut på rätt buss och kan tas emot av den nya noden. 

 
… 
HIGHBYTE(cobhdl) = db1_B; 
LOWBYTE(cobhdl) = dlc_B; 
Cobhdl = ((cobhdl >> 5) & 0xff); 
If(cobhdl && (DLL_RdCAN_B(a_rxdata0) == 0x00)) 
{ 
     DLL_as_CANMAP[cobhdl].CAN_A = 0; 
     DLL_as_CANMAP[cobhdl].CAN_B = 1; 
} 
… 

Figur 4.4.1. Utdrag ur koden som visar hur avbrottsrutinen filtrerar ut 

initieringsmeddelanden för att avgöra på vilken buss en nod ligger. 

 
Med denna lösning kan man inte bara byta plats på noderna utan kan flytta dem enligt 
tycke mellan bussarna, även under körning. Kraven är dock att noden i fråga stängs av 
under bytet, eller åtminstone startas om efter att den kopplats in på den nya bussen. 
Flyttar man en nod mellan bussarna och den aldrig startas om kommer den nämligen 
inte att skicka det karaktäristiska initieringsmeddelandet som avbrottsrutiner filtrerar ut.  
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5 Resultat 
 

5.1 Testutfall 
När lösningen stod färdig så upprättade jag en testspecifikation i vilken jag radade upp 
all tänkbara fel som skulle kunna uppstå. Tester utfördes på både det nya systemet och 
det gamla och utifrån testresultaten så kunde jag dra slutsatser om eventuella 
förbättringar samt försämringar. Testerna som utfördes föll under kategorierna 
spänningsfall och bussfel. 
För att mäta tiden för återhämtning i systemet simulerades tillfälligt spänningsfall. Först 
testades det i en enstaka nod, därefter på en hel buss, och till sist på samtliga bussar. När 
en nod startas upp väntar den i 7 sekunder innan den skickar ett initieringsmeddelande, 
så det var den kortaste tänkbara tiden för återhämtning hos en enhet. I det gamla 
systemet uppmättes den totala återhämtningstiden till ca 16 sekunder och i det nya till 
ca 8 sekunder. Dessa tider går inte direkt att jämföra med varandra då 
uppdateringsintervallet i det gamla systemet var väldigt långt och troligen stod för stor 
del av den uppmätta tiden. Av mätresultaten kan man dock utläsa att det nya systemet 
återhämtade sig inom en sekund efter att noden skickat sitt initieringsmeddelande. 
Utifrån detta kan man dra slutsatsen att tiden troligen är oförändrad men kan i värsta fall 
vara maximalt en sekund sämre än i det gamla systemet, en försumbar skillnad. Tiderna 
påverkades inte märkbart när testet utfördes på en hel buss eller på båda bussarna 
samtidigt. I övrigt visade testerna inga skillnader mellan det gamla och det nya systemet 
vid spänningsfall. Gemensamt för de båda är att om styrnoden utsätts för spänningsfall 
så är styrsystemet obrukbart, ett resultat som var väntat. 
Resultaten vid spänningsfall var ganska väntade och sa egentligen inte så mycket om 
skillnaderna i systemen. De fel som säkerhetsföreskrifterna i första hand syftade på var 
bussfel och det är här skillnaderna blir påtagliga. Innan fel på hela bussen testades så 
tittade vi återigen på återhämtningen i enstaka noder. Den här gången utsattes de inte för 
spänningsfall utan för glapp i bussledningen. Eftersom de nu inte startades om 
förväntades skillnaden vara att de inte skickade sitt uppstartsmeddelande. Trots detta så 
visade det sig att de på mycket kort tid kunde återhämta sig och kommunicera på 
bussen. Förklaringen till detta förblir okänd då saknades tid för en djupare analys. En 
första gissning föll på det faktum att styrnoden aktivt letar efter saknade noder på 
bussen. Detta sker dock med ett så pass glest intervall att det inte riktigt förklarar den 
snabba återhämtningen. I slutändan påverkar inte testresultaten styrsystemets funktion i 
övrigt och resultatet var trots allt bättre än väntat. 
Till sist utfördes de mest intressanta testerna där förbättringarna som gjorts skulle visa 
sig. Det var nu dags att testa vad som hände om ett fel uppstod på en av bussarna, ett fel 
som hade förlamat det gamla systemet helt. Detta gjordes genom att först jorda 
bussledningarna en i taget och därefter mata dem med konstant spänning på 5V. När 
bussen med stannplansnoder förlamades av det simulerade felet fortsatte bussen med 
hisskorgen att fungera som vanligt. Bussarna var med andra ord helt isolerade ifrån 
varandra och därmed nådde systemet upp till kraven som ställts av föreskrifterna. 
Hisskorgen kan nu styras oavsett vad som skett med de andra hissarna eller någon av 
stannplansnoderna. 
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5.2 Slutsats 
I början av examensarbetet var upplägget väldigt ovisst och det var svårt att avgöra hur 
lång tid varje moment skulle ta. På företaget hade man gjort reservationer för att 
implementering och testning eventuellt inte skulle hinnas med. Vad vi visste var att det 
skulle vara omöjligt att göra några ändringar, oavsett omfattning, om man inte var 
ordentligt insatt i både CANbus och CANopen. Av dessa anledningar valde jag att gå 
ifrån normen och inte upprätta en tidsplanering för arbetet. Jag påbörjade istället direkt 
arbetet med att sätta mig in i bussen och protokollstacken. 
Det tog cirka tre veckor innan jag hade tillräckligt med kött på benen för att kunna 
arbeta fram idéer för en lösning. Under den kommande veckan arbetade jag fram en idé 
och använde min handledare som bollplank och diskuterade detaljer runt lösningen. Jag 
valde en lösning som innebar att jag hade tid för både implementering och testning, en 
modifikation av den befintliga stacken till skillnad från en omarbetning av hela 
protokollet. 
Under en veckas tid skapade jag en djupare förståelse för flödet i CANopen genom att 
följa programpekaren genom koden och tolka så många steg som möjligt. Jag lade extra 
fokus på de delar som skulle modifieras och kommenterade koden. Med hjälp av ett 
utvecklingskort kunde jag sedan utföra och testa modifikationerna ett steg i taget. 
Med två veckor kvar av tiden gjorde jag mindre förbättringar samtidigt som jag skrev 
rapporten. Som ett avslut utfördes tester på både det nya och det gamla systemet och 
resultaten jämfördes. 
Sammanfattningsvis kan man säga att själva implementeringen inte tog mer än en vecka 
att genomföra. Resten av tiden gick åt att skaffa sig så pass mycket kunskap att den 
kunde planeras, genomföras, dokumenteras och testas. Alla momenten i arbetet bidrog 
till fördjupningar i den kunskapen och långt efter att implementeringen var klar skapade 
jag mig fortfarande förståelse för delar som tidigare varit oklara. 
Målet med arbetet var att finna en lösning för hur systemet skulle nå de krav som 
ställdes i säkerhetsföreskrifterna. Målet nåddes och idén hann även implementeras och 
testas. Testresultaten visade att idén fungerade i praktiken och faktiskt var en lösning på 
problemet. 
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