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1. Inledning 
BSR Svenska AB är ett marknadsledande företag inom optimering av bilmotorer för prestanda och 

miljö. De har fått utnämnelser som Superföretag 2005 och 2006 av Veckans Affärer och Årets 
Företagare 2008 av Växjö kommun och föreningen Företagarna. Vid företagets lokaler i Växjö pågår 

ständigt utveckling av nya produkter och nya bilar tas in för att trimmas genom att främst förse dem 

med ny programvara. 

BSR har önskat ett PC-baserat program som, genom kommunikation med bilen, kan beräkna och 

presentera vissa prestandamått, som till exempel accelerationstider och tidtagning på en sträcka. 
Tanken är att kunderna senare ska kunna använda programmet i någon form och kunna mäta sin bils 

prestanda innan och efter trimning för att kunna se bilens prestandaförändring. 

För bara tio år sedan hade bilarna inte alls lika mycket elektronik som de har idag. Dagens bilar 

har väldigt mycket information som i vanliga fall används internt i bilen för att kontrollera att inget 

går sönder och för att göra bilen mer säker. När bilen körs till en verkstad kopplas en dator till bilen 

och genom att kommunicera med bilen kan felen lokaliseras. Genom att skapa ett eget program kan 

önskade parametrar hämtas från bilen och genom att tolka dessa samt utföra vissa beräkningar kan 

önskad information presenteras. 

Kommunikationen med bilen sker via bilens diagnosuttag, OBD-II, som ska finnas på alla bilar 

tillverkade efter 1996. Det finns en standard för hur kommunikationen ska se ut, men den lämnar 
visst spelrum till biltillverkaren, vilket gör att bilar från olika tillverkare kommunicerar på olika sätt. 

Genom programmeringen i projektet har modifierbarhet därför funnits i tanken för att göra ett 

program som lätt kan modifieras för att passa fler bilmodeller. För detta projekt har en Volkswagen 

Passat CC årsmodell 2009 med turbomatad dieselmotor valts. 

Protokollet som används för kommunikationen kallas CAN, Controller Area Network, och är 

skapat med målsättningen att det ska fungera väl i bullriga och störande miljöer. Detta gör CAN 

passande för, till exempel, fordon och inom industrin. Rapporten beskriver protokollet eftersom viss 

förståelse för CAN är väsentlig för att kunna analysera kommunikationen.  



 

2. Problemställning 

2.1. Uppgiftsbeskrivning 
BSR i Växjö har flera produkter s

PPC, liknande en handdator, som

önskat ett verktyg som kan kopp

accelerationstider och tidtagning

dator till bilens OBD-II, kommuni
och behandla informationen för a

För att kunna kommunicera m

API3. Verktyget är en Kvaser USB

diagnosuttag. För att kommunice

diagnosverktyg och tolkning av tr

verktyget initialt skulle utvecklas t

Programmet implementeras m

grafiska användargränssnittet. 

2.2. Projektbeskrivning 
Beskrivningen av projektet är fram

Albertsson, handledare för projek

2.2.1. Mål 
Målet är att enkelt kunna mä

Vidareutveckling för kompabilitet

detta projekt. Privatpersoner ska 

mellan bilen som original och när 

2.2.2. Projektmodell 
Här följer en modell över projekte

för att upprätta kommunikation.

• Dator 
o Logga kommunikatio

o Analysera kommunik

o Skicka meddelanden 

o Utför beräkningar på

o Presentera resultaten

• Kvaser USBcanII 

o Medföljande API a

mottagning av data p
o Sköter kommunikatio

• Bil 

o Ett fordon att kunna 

                                                           
1 On Board Diagnostics 
2 En engelsk mil = 1,609 kilometer 
3 Application Programming Interface
4 International Organization for Stand
5 Volkswagen Auto Group 
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3. CAN – Controller Area Network 
 

3.1. Vad är CAN? 
Controller Area Network (CAN) är en seriell nätverksteknik som från början var tänkt och designad 

för bilindustrin men som, bland annat, även används i inbyggda system och inom automation i 

industrin. CAN erbjuder snabb kommunikation mellan mikrokontrollers med realtidskrav och 

eliminerar behovet av en dyrare och mer komplex teknologi. 
CAN är ett nätverkssystem med hög hastighet bestående av två ledare och stöd för halvduplex6 

och är överlägsen tekniker som RS-2327 vid jämförelse mellan funktionalitet, pålitlighet och 

kostnadseffektivitet. Spänningsskillnaden mellan dessa två ledare representerar dominant nivå (en 

nolla, 0 V) och recessiv nivå (en etta, 5 V), där den dominanta nivån alltid upphäver den recessiva 

nivån. Till skillnad från TCP/IP8, som är designat för att skicka stora datamängder, är CAN designat för 

realtidsprestanda. Med baud rate9 på 1 Mbit/s kan CAN vara snabbare än en 100 Mbit/s TCP/IP 

uppkoppling när det gäller snabba reaktionstider och tid för feldetektering och felkorrigering. 

Felhanteringen är noggrann och viktig i CAN eftersom kommunikationen ska kunna används i 

störande och bullriga miljöer. 

Idén om CAN kläcktes i Tyskland på tidigt 1980-tal av ingenjörer vid Bosch. De fann en marknad 
för en teknologi att användas i bilar och som skulle möjliggöra fortsatt utveckling av funktionalitet. 

Deras fokus var ett kommunikationssystem mellan ett antal ECUs10 i Mercedes-Benz bilar. Ett system 

som skulle minska antalet kablar och centrera kontrollen till ett multiprocessorsystem samt resultera 

i ökad prestanda. Utvecklingen kunde fortsätta tack vare inblandning av Mercedes-Benz, Intel och 

flera tyska universitet som tillsammans gjorde CAN ett lyckat koncept. 

CAN standarden introducerades 1986 under en kongress i Detroit och de första CAN kontrollerna 

var från Intel och Philips och introducerades under 1987. Sedan dess har många tillverkare 

producerat flera fristående CAN kontrollers eller implementerat dem i befintliga kretskort (Voss, 

2005). 

3.2. Egenskaper och tillämpningsområden 
Några viktiga egenskaper hos CAN är: 

• Bussaccess beroende av prioritet 

• Riskfri förhandling om tillträde att sända på bussen 

• Meddelande förlorat på grund av lägre prioritet medför automatisk omsändning 

• Sändnings- och mottagningsfel på meddelande medför automatisk omsändning 

• Feldetektering och felsignalering 

• Felaktiga noder upptäcks och deaktiveras automatiskt 

CAN används bland annat i: 

• Personbilar, bussar och lastbilar 

• Offroad fordon 

• Flygplans- och rymdskeppselektronik 

• Industriautomation 

• Liftar och hissar 

• Medicinsk utrustning 

• Med mera… 

                                                           
6 Kommunikationen går enbart i en riktning åt gången 
7 En standard för seriell binär datakommunikation och används i datorers seriella port 
8 En arkitektur för datakommunikation över nätverk som delas upp i olika lager, lik OSI-modellen 
9 Baud rate innebär antalet ändringar på det digitala överföringsmediet per sekund 
10 Electronic Control Units 
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3.3. Frames – Ramar 
CAN definierar fyra olika typer av meddelanderamar: 

• Data Frame – Skickar data från en sändande nod11 till en eller flera mottagande noder 

• Remote Frame – Begär data från någon annan nod, följs alltid av en dataram som innehåller 
begärd data 

• Error Frame – Alla deltagare på nätverket, sändare och mottagare, kan rapportera felvillkor när 

som helst under pågående sändning av data- eller remoteram 

• Overload Frame – En nod kan begära fördröjning mellan två data- eller remoteramar för visa 

att noden är överbelastad och behöver mer tid mellan sändningarna 

3.3.1. Data/Remote Frame 

 

Figur 3.3.1.1 – Data/Remote Frame (Voss, 2005, p.44) 

• SOF – Start Of Frame – anger början på data- och remoteramar med en dominant bit, till 

skillnad från de tidigare recessiva bitarna som indikerar Buss Idle12 

• Arbitration Field – Innehåller meddelandets ID och RTR (Remote Transmission Request) bit 

• Control Field – Används för att bestämma datafältets längd och längden på meddelandets ID 

• Data Field – Den data, information, som vi vill överföra 

• CRC Field – Cyclic Redundancy Check – används för feldetektering 

• EOF – End Of Frame – Anger slutet på en data- eller remoteram 
Den enda skillnaden mellan en dataram och en remoteram är att en remoteram inte har något 

datafält. Denna skillnad anges med biten RTR, som är dominant (RTR = 0) för en dataram och recessiv 

(RTR = 1) för en remoteram. En dataram har högre prioritet än en remoteram. 

                                                           
11 En CAN enhet som kan sända och ta emot data över nätverket 
12 Innebär att kommunikationsmediet är ledigt 
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Figur 3.3.1.2 – Control Field (Voss, 2005, p.47) 

Kontrollfältet (Control Field) innehåller sex bitar. Den första biten är IDE (Identifier Extension Bit) 

och används för att ange att meddelandets ID utökas till 29 bitar istället för de elva bitar som 

används annars. Den andra biten är reserverad för framtida användning och de fyra sista bitarna 

anger DLC13 som sätts till ett värde mellan noll och åtta för att indikera datafältets längd mellan noll 

och åtta bytes. 

Datafältet (Data Field) innehåller den data man vill kommunicera mellan noderna. Detta fält är 

högst åtta bytes och första biten är den mest signifikanta, MSB14. 
Avsändaren beräknar 15 bitar CRC15 och bifogar detta efter datafältet. Den sextonde biten i CRC 

fältet heter CRC delimiter och ska alltid vara recessiv (en etta, 5 V) och ger de lyssnande noderna den 

tid de behöver för att kontrollera om checksumman stämmer. 

De nästkommande två bitarna är ACK16 och ACK delimiter, även denna recessiv. Till skillnad från 

RS-232 kommunikation, där ACK fältet används för att mottagaren ska berätta om meddelandet 

tagits emot korrekt, används det här istället för att mottagaren ska berätta om CRC (checksumman) 

beräknats korrekt. Den sändande noden ändras till mottagande nod genom att sända en recessiv 

signal på bussen samtidigt som de andra noderna i nätverket har utfört sina CRC kontroller och 

skickar en dominant signal på bussen om checksumman var korrekt. 

Den sändande noden avlyssnar mediet och förväntar sig en dominant nivå under ACK luckan. En 
recessiv nivå sker endast om alla mottagande noder beräknat fel checksumma och ingen skickar ut 

en dominant nivå. Detta innebär ett lokalt fel hos den sändande noden som beräknat fel 

checksumma. 

Om någon mottagande nod upptäcker felaktig checksumma kommer denna att skicka en felram 

direkt efter ACK fältet. I det fall där flera noder avlyssnar mediet kan ACK skickas från en nod som 

mottagit meddelandet korrekt och en felram skickas efter ACK fältet av en annan nod som inte fått 

korrekt checksumma. 

Alla data- eller remoteramar avslutas med en bitsekvens på sju recessiva bitar, EOF, förutom om 

en overloadram skickas. 
Tre recessiva bitar kallade IFS, Interframe Space, skickas efter EOF för att representera det minsta 

möjliga hålrum mellan ramar av alla typer (data, remote, error eller overload). Under Interframe 

Space kan ingen nod skicka en data- eller remoteram, däremot finns inte IFS mellan error- och 

overloadramar (Voss, 2005). 

3.3.2. Error Frame 
En felram, Error Frame, uppmärksammar nätverket om att fel har uppstått genom att bryta mot 

regeln om bit stuffing, att fem bitar i följd med samma polaritet måste följas av en bit med omvänd 

polaritet. I vanliga fall läggs denna bit till hos sändaren och filtreras bort hos mottagaren på alla fält 

från SOF till och med CRC fältet. En felram inleds med sex dominanta bitar och gör övriga noder 
uppmärksammade på att ett fel uppstått, vilket gör att även de övriga noderna skickar en felram på 

bussen (Voss, 2005). 

                                                           
13 Data Length Code 
14 Most Significant Bit 
15 Cyclic Redundancy Check 
16 Acknowledgement 
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Figur 3.3.2.1 – Error Frame (Voss, 2005, p.57) 

Eftersom noderna i nätverket kan upptäcka felet vid olika tidpunkter, och då börja skicka sina 

felramar vid olika tidpunkter, kan fältet Error Flag variera i längd. När en nod skickat sin felram 

skickar den ut en recessiv nivå, och fortsätter med det till bussen faktiskt når recessiv nivå. Detta 

inträffar när alla noder nått sin första bit i error delimiter fältet. Därefter kommer alla noder hålla 

recessiv nivå de resterande sju bitarna av fältet. Algoritmen används för att synkronisera alla noder i 

nätverket samt för att avgöra om noden var den första att felrapportera eller inte, för att bestämma 

och avlägsna defekta noder (Voss, 2005).  

3.3.3. Overload Frame 
En overloadram är en speciell version av en felram som inte orsakar omsändning av den senaste 

ramen. 

 

Figur 3.3.3.1 – Overload Frame (Voss, 2005, p.66) 

Precis som en felram består ramen av en flagga med sex dominanta bitar i följd. Därefter kommer 

en, precis som i felramen, liknande åtta bitars delimiter. En nod kan begära fördröjning mellan två 

data- eller remoteramar, alltså kan en overloadram endast finnas mellan data- eller remoteramar i 

kommunikationen. Precis som namnet anger, skickas ramen av noden som är överbelastad och inte 

kan delta i kommunikation (Voss, 2005). 

3.4. Bus Arbitration – Förhandling om mediet 
CAN är ett seriellt kommunikationssystem baserat på en två-ledningskoppling mellan noder i ett 

nätverk, vilket innebär att alla noder dela samma fysiska buss. För att kunna ha en säker 

dataöverföring krävs därför en metod för att undvika kollisioner och återställa bussens tillstånd efter 

en kollision. 

Noderna kontrollerar alltid att bussen är ledig innan de försöker skicka, däremot kan det inträffa 

en kollision då två eller fler noder börjar skicka vid samma tidpunkt. I vissa system används tekniken 

där de sändande noderna slutar att sända vid kollision, väntar en slumpmässig tid och försöker sedan 

att skicka igen. CAN avvärjer problemet med kollision genom att använda sig av meddelandets ID, 
den noden med lägst ID har högst prioritet och får därför tillgång till kommunikationsmediet vid en 

kollision (Voss, 2005). 
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Till Arbitration Field (se Figur 3.3.1.1) räknas Message Identifier och RTR (Remote Transmission 

Request). Det är under denna period som det görs upp om vem som ska fortsätta sända och vilka 

som ska sluta sända och istället börja lyssna. 

 

Figur 3.4.1 – Bus Arbitration (Voss, 2005, p.86) 

En etta är recessiv och en nolla är dominant, vilket innebär att bussen kommer vara noll om 

någon av noderna skickar en nolla. I exemplet ovan börjar tre noder sända vid samma tidpunkt. 

Meddelandena har följande ID: 

• Nod A 1100101100 = 32C hexadecimalt 

• Nod B 1100110000 = 330 hexadecimalt 

• Nod C 1100101000 = 328 hexadecimalt 
Noderna begär kommunikationsbussen genom att skicka en dominant bit på bussen (SOF). Nod D, 

som inte begär bussen, slår då automatiskt över till att motta data. Nod A, B och C skickar ut sina 

meddelandeidentifierare med MSB först. 

Mellan bit tio och bit sex är det ingen skillnad på bussens signalnivå. Efter sändning av den femte 

biten förlorar nod B förhandlingen om bussen eftersom nod A och C skickar dominant nivå och nod B 

skickar recessiv nivå. Nod B ställer då om till att lyssna. 

När tredje biten sänts förlorar även nod A förhandlingen eftersom den skickar recessiv nivå då 

nod C skickar dominant nivå och nod A ställer om till att lyssna. Nod C får kontrollen över 
kommunikationsmediet och fortsätter att sända sitt meddelande medan de andra noderna lyssnar 

(Voss, 2005). 

3.5. Synkronisering 
Varje nod i ett CAN nätverk har en egen oscillator och det går inte garantera att oscillatorerna är 

synkroniserade. SOF biten, som inleder varje ram, fungerar även som en synkroniseringsbit då den 

ger en fallande flank på bussen, till vilken de övriga noderna synkroniserar sina oscillatorer. 
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Figur 3.5.1 – NRZ jämfört med Manchester (Voss, 2005, p.92) 

CAN använder sig av NRZ17 och det medför att en bitström med samma polaritet (som Buss Idle) 

inte ger någon möjlighet att synkronisera. För att kompensera för avsaknaden av signalflanker 

används även Bit Stuffing (Voss, 2005). 

3.6. Bit stuffing 
CAN standarden tillåter endast fem bitar i följd med samma polaritet från SOF biten till och med CRC 

fältet i en meddelanderam. Om fler än fem bitar har samma polaritet i följd, oavsett dominanta eller 

recessiva, innebär det fel och kommer leda till att alla noder skickar ut felramar. Detta förhållande 

används även i felramar där man skickar sex dominanta bitar i följd för att visa att ett fel har inträffat 

(se 3.3.2 Error Frame). 

Bit stuffing är inte tillåtet i fälten: 

• CRC Delimiter 

• ACK Field 

• EOF 

• Intermission Field 

Bit stuffing implementeras genom att sändaren lägger till en komplementbit, stuff bit, med 

omvänd polaritet efter fem skickade bitar av samma polaritet. Mottagaren tar sedan bort denna bit 

när den mottagit fem bitar i följd med samma polaritet (Voss, 2005). 

3.7. Bit sampling 
För att alla mottagare i CAN nätverket ska läsa de sända ramarna korrekt måste de synkronisera sina 

interna tidsbaser med den mottagna bitströmmen. Detta sker hos mottagaren genom att den 

kontinuerligt omjusterar sin bitsamplingspunkt. Avsikten med att synkronisera bittimingen är att 

koordinera oscillatorfrekvenserna i nätverket för att resultera i en systemspecifik tidsreferens. 

För att kunna avgöra den exakta bitsamplingspunkten delar CAN standarden in varje bittid i fyra 

tidssegment. 

                                                           
17 Non-Return-to-Zero 
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Figur 3.7.1 – Bittidsuppdelning (Voss, 2005, p.97) 

När en nod skickar en SOF bit som, efter vissa fördröjningar, når den mottagande noden, startar 

den mottagande noden om sin interna bittimer och får därigenom sin referens till början av Sync_Seg 

(se Figur 3.7.1). Därefter räknar noden ut när samplingspunkten ska inträffa genom olika givna 

tidskvanta och frekvensen på den interna oscillatorn. Det totala antalet tidskvanta per bit är 

programmerbart från åtminstone åtta till 25. 
Bitsamplingspunkten ligger närmare slutet av biten (se Figur 3.7.2) för att kompensera för 

signalstörningar och fördröjningar i CAN nätverket och fördröjningar inom själva sändar-

/mottagarkretsen (Voss, 2005). 

 

Figur 3.7.2 – Bitsamplingspunkter (Voss, 2005, p.96) 

3.8. Feldetektering 
CAN erbjuder fem metoder för att upptäcka fel när ramar skickas på nätverket: Bit monitoring, CRC 

kontroll, Bitstuffing error, Frame check och Acknowledge check (Voss, 2005, pp.115-16). 

3.8.1. Bit monitoring 
Den nod som sänder på CAN bussen övervakar samtidigt bussnivån och jämför med sin egna sända 

nivå. Bussen kommer alltid vara dominant om någon nod skickar en dominant nivå, därför kan endast 
fel upptäckas av den sändande noden när den skickar en recessiv nivå. Det finns dock undantag när 

en nivåskillnad, mellan den sända nivån och bussnivån, inte leder till ett fel. En dominant bit på 

bussen leder inte till ett fel om en recessiv nivå skickas under Arbitration eller ACK fältet (se 3.3 

Frames – Ramar). Ett fel sker inte heller om en nod skickar en felram, bestående av sex recessiva 

bitar, och upptäcker en dominant bit (Voss, 2005). 

3.8.2. CRC kontroll 
I data- och remoteramar finns en 15 bitars lång checksumma (CRC) som är beräknad från SOF till och 

med datafältet. En något komplex uträkning av checksumman sker för att göra denna så felfri som 

möjligt. Binär division tillämpas på den sända informationen med ett fördefinierat polynom, som för 
CAN är specificerat som följande: 

X15 + X14 + X10 + X8 + X7 + X4 + X3 + 1 



13 

 

Meddelandet som ska skickas utökas med 15 nollor, samma antal som polynomgraden, efter den 

minst signifikanta biten (i slutet) och divideras sedan med det givna polynomet. Detta lämnar en rest 

lika stor som polynomgraden och genom den logiska operation OR läggs denna rest på slutet av 

meddelandet och ersätter de tidigare tillagda nollorna. I CAN tillämpas en 15 bitars CRC och detta 

polynom kallas därför CRC-15. 

När meddelandet når mottagaren sker en uträkning hos denna, där det mottagna meddelandet 

divideras (hela meddelandet inklusive de 15 CRC bitarna) med samma polynom som sändaren 

använde. Om divisionens resultat blir noll innebär det att meddelandet mottagits korrekt, annars har 

någon bit förändrats under överföringen och omsändning kommer behövas (Voss, 2005). 

3.8.3. Bit stuffing error 
Ett bit stuffing fel kan endast inträffa från SOF till och med CRC fältet eftersom det endast är där 

bitstuffing är tillåtet. En bitsekvens på fler än fem bitar i följd med samma polaritet, dominanta eller 

recessiva, i en data- eller remoteram, anses vara ett bit stuffing fel. En felram (se även 3.3.2 Error 

Frame) överstrider denna princip för att påvisa att ett fel har inträffat och för att upplysa övriga 

noder om det påträffade felet. Ett annat undantag är overloadramen (se även 3.3.3 Overload Frame) 

som använder liknande format som en felram (Voss, 2005). 

3.8.4. Frame check 
Genom vissa statiska (recessiva) fält i data- och remoteramar kan fel påvisas genom att den nod som 

upptäckt felet skickar dominant nivå, vilken uppfattas av de övriga noderna. Dessa fält är: CRC 

delimiter, ACK delimiter, EOF och Intermission fältet (se Figur 3.3.1.1). 

Det finns dock undantag som inte generar fel även här. Dessa undantag är: 

• En mottagande nod upptäcker dominant bit på EOF 

• En nod upptäcker dominant bit på den sista Error delimiter (se 3.3.2 Error Frame) 

• En nod upptäcker dominant bit på den sista Overload delimiter (se 3.3.3 Overload Frame) 

3.8.5. Acknowledge check 
ACK fältet används för att bekräfta att mottagarna beräknat korrekt checksumma och därmed tagit 

emot meddelandet korrekt. Den sändande noden övervakar bussen och förväntar sig en dominant 

nivå som bekräftelse på att någon mottagande nod fått korrekt checksumma. Om ingen nod 

bekräftar korrekt meddelande genom dominant nivå under ACK luckan kommer sändaren registrera 

att ett fel har inträffat (Voss, 2005). 

3.9. Felhantering 
Ett CAN nätverk utan felhantering, i form av avaktivering av defekta noder, skulle kunna leda till att 

omsändning av ramar sker utan avbrott och blockerar bussen. Följande två scenarios kan tänkas 

uppstå: 

1. Sändningsfel 

En defekt nod med lågt ID (hög prioritet) skickar en defekt ram på bussen, efter att ha vunnit 

förhandlingen med lägst ID. De fungerande noderna i nätverket upptäcker felet och 

rapporterar detta. CAN standarden tillåter då omsändning av samma defekta ram och 

eftersom noden med lägst ID alltid vinner förhandlingen om bussen kommer samma defekta 

ram omsändas hela tiden och bussen blir blockerad (Voss, 2005). 

2. Mottagningsfel 
En defekt nod mottar ett felfritt meddelande men upptäcker fel och rapporterar detta. CAN 

standarden tillåter då omsändning av ramen och den felaktiga noden kommer rapportera felet 

igen, vilket leder till en liknande situation som exemplet ovan, där ramen sänds om hela tiden 

och bussen blir blockerad (Voss, 2005). 

Dessa händelser förutsätter att noden är permanent defekt och så är inte alltid fallet. Till exempel 

kan störningar från omgivningen orsaka tillfälliga fel som då inte ska tolkas som permanent defekta 

noder. CAN standarden kräver att noderna i nätverket ska kunna skilja mellan dessa två feltyper och 
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att en permanent defekt nod ska lokaliseras och logiskt kopplas bort från bussen. En logiskt 

frånkopplad nod kan varken skicka eller ta emot ramar på nätverket. 

För att kunna avgöra om ett fel som inträffat beror på en defekt nod eller på ett tillfälligt fel förses 

varje CAN nods kretskort med två räknare, en för sändningsfel och en för mottagningsfel. Om ett fel 

uppstår ökas respektive räknare och om en korrekt ram skickas eller mottas minskas respektive 

räknare. För maximal pålitlighet ökas i regel räknarna snabbare än de minskas. Beroende på nodens 

räknare kan noden bete sig som aktiv eller passiv (Voss, 2005). 

3.9.1. Error active – Felaktiv 
Att en nod är felaktiv innebär att noden fungerar korrekt och noden är felaktiv om räknarna för 

sändningsfel och mottagningsfel är strängt mindre än 128. En felaktiv nod deltar i kommunikationen 

på bussen utan begränsningar och kan skicka felrapporter (Voss, 2005). 

3.9.2. Error passive – Felpassiv 
En nod är felpassiv när räknaren för sändningsfel eller mottagningsfel har ett värde som överstiger 

127. En felpassiv nod deltar i busskommunikationen utan restriktioner men om den upptäcker ett fel 
skickas en felrapport bestående av sex recessiva bitar (inte dominanta som i ett felaktivt tillstånd). 

Efter sändning kommer en felpassiv nod att vänta en viss tid innan den initierar någon 

kommunikation. En felpassiv nod återgår till att bli en felaktiv nod när båda räknarna antar värdet 

127 eller lägre (Voss, 2005). 

3.9.3. Bus-off 
Om nodens räknare för sändningsfel överstiger 255 kommer noden stängas ute från 

busskommunikationen och kan inte skicka några ramar men kan i vissa implementationer fortfarande 

ta emot ramar. En nod kan endast lämna detta läge på begäran av användaren, till exempel genom 

att återställa (starta om) noden eller genom att systemet startas om, vilket indikeras genom 128 

följder av elva recessiva bitar i följd på bussen (Voss, 2005). 

3.9.4. Felräknare 
Felräknarna för sändningsfel och mottagningsfel räknar enligt följande: 

• Räknaren för mottagningsfel ökas med ett när en mottagande nod upptäcker ett fel, med 

undantag när en error- eller overloadflagga skickas. 

• Räknaren för mottagningsfel ökas med åtta när en mottagande nod upptäcker en dominant 

nivå direkt efter att ha skickat en errorflagga. 

• Räknaren för mottagningsfel ökas med åtta när en mottagande nod upptäcker ett bitfel under 

tiden för sändning av error- eller overloadflagga. 

• Räknaren för mottagningsfel ökas med åtta när en sändande nod upptäcker 14 eller fler 

dominanta bitar i följd efter att ha skickat en aktiv error- eller overloadflagga. Efter en passiv 

errorflagga ökas räknaren med åtta efter var åttonde dominanta bit i följd. 

• Räknaren för mottagningsfel minskas med ett om en ram mottas utan fel fram till ACK luckan, 

den skickar en ACK bit korrekt och räknaren har ett värde mellan 1 och 127. 

• Räknaren för sändningsfel ökas med åtta när den sändande noden skickar en errorflagga, med 

undantag om den sändande noden är felpassiv och upptäcker ett ACK fel, eller om den 

sändande noden skickar en errorflagga på grund av bit stuffing fel under Arbitration. 

• Räknaren för sändningsfel ökas med åtta när den sändande noden upptäcker ett bitfel under 

sändning av error- eller overloadflagga. 

• Räknaren för sändningsfel minskas med ett om en ram skickas korrekt och får ett godkänt ACK 

utan felrapportering innan EOF (Voss, 2005).  
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4. Analys av kommunikationen 
För att kunna göra de mätningar och beräkningar som är önskade behövs information från bilen, så 

som aktuellt varvtal och bilens hastighet. Det skickas mycket information mellan bilen och 

diagnosverktyget och endast en liten del av informationen är intressant. Genom att studera trafiken 

mellan dessa och med hjälp av ISO-standarder har de intressanta parametrarna hittats och tolkats 

från digitala bitar till förståelig information. 

Till att börja med är den väsentliga delen att förstå grundprincipen för hur kommunikationen går 

till. Med hjälp av loggningsprogrammet Kvaser Navigator (Kvaser AB, 2009) kan denna 
kommunikation sparas i textfiler för att sedan analyseras. Eftersom väldigt mycket information 

sparas tar det mycket tid att analysera denna och genom att göra mätningar när bilen befinner sig i 

olika tillstånd kan de eftersökta parametrarna lättare identifieras. För att, till exempel, försöka hitta 

information om bilens varvtal, kan mätningar ske när motorn är avstängd, alltså vid noll varv per 

minut, när motorn ligger på tomgång och man vet vilket varvtal bilen har, samt att mäta vid variabelt 

varvtal för att lättare hitta den parameter som varierar i takt med motorns varvtal. 

Kommunikationen mellan bilen och diagnosverktyget avlyssnades via Kvaser Navigator men 

inleddes och upprätthölls med hjälp av VCDS18 (Ross-Tech AB, 2009). VCDS är ett program som 

används för att kommunicera med bilar från VAG. I VCDS kan det anges vilken enhet att 

kommunicera med, i vårt fall motorstyrenheten. Sedan kan olika block med information läsas. I ett 
block hittades information om både motorns varvtal och bilens hastighet, vilket gör det väldigt 

praktiskt då detta block kan efterfrågas och all nödvändig information hittas där, istället för att 

behöva begära flera olika block, vilket också tar längre tid och då ger sämre samplingstid. 

4.1. USR programmering 
USR, Universal Scripting Language, är ett språk där skript kan skrivas till PC-programmet Kvaser 

Navigator (Kvaser AB, 2009). Språket är baserat på programmeringsspråket C och kunskap i detta 

underlättar enormt då endast mindre avvikelser och begränsningar är det som skiljer språken åt. I 

USR finns funktionalitet för att enkelt initiera kommunikationen och en fördefinierad struktur för 

CAN-meddelanden där information som ID, flaggor, tidsstämpel och data kan lagras för att sedan 
skickas över bussen med ett enkelt funktionsanrop. Språket är händelsestyrt och olika rutiner kan 

startas beroende på vad som händer. Till exempel kan meddelanden från ett speciellt ID starta en 

rutin medan en timer som går igång med jämna mellanrum startar en annan. 

Skripten gör det enkelt att kommunicera med bilen utan att behöva tänka allt för mycket på 

initiering och annat, utan bara fokusera på den information man vill ha, vilket gör språket väldigt 

användbart i undersökningssyfte. 

4.2. Initiera kommunikationssession med bilen 
För att kunna begära önskad information från bilen krävs en viss initieringsprocess. Meddelanden 

markerat med T-flagga (transmit) skickas från klienten, det vill säga från ett skript eller från 
loggningsprogrammet, övriga skickas från servern, alltså bilen. Kommunikationsflödet ser ut som 

följande (all data i flödet anges hexadecimalt): 

CAN ID Flags DLC Data Kommentar 

200 T 7 1f c0 00 10 00 03 01 Byte ett (1f) anger meddelandets mottagare 

byte fem (00) och sex (03) anger, i omvänd 

ordning, vilket ID som kommer att vara server 
i sessionen (se CAN ID 300 senare i 

kommunikationen). 

21f  7 00 d0 00 03 2e 03 01 I svaret från servern anger, i omvänd ordning, 

byte tre (00) och fyra (03) serverns ID (300) 
och byte fem (2e) och sex (03) anger klientens 

ID (32e). 

                                                           
18 VAG-COM Diagnostic System är ett program för att kommunicera med bilar från Volkswagen Auto Group 
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32e T 6 a0 0f 8a ff 32 ff Observera CAN ID från tidigare kommentarer. 

300  6 a1 0f 8a ff 4a ff Detta är svar på testerPresent, som sedan 

visas genom att klienten skickar a3 för att visa 

att sessionen fortfarande är aktiv. 

32e T 5 10 00 02 1a 9b När kommunikationen är upprättad är den 

första byten i varje meddelande (i detta fallet 

10) en meddelanderäknare. Är den större än 

eller lika med 0x20 innebär det att mer data 

kommer i nästa meddelande. Är den däremot 
mindre än 0x20 innebär det ett ensamt 

meddelande eller det sista meddelandet i en 

sekvens. Meddelandets tredje byte (02) anger 

meddelandets längd från och med byte fyra. 

Den fjärde byten är den som innehåller 

information vi vill komma åt. 1a innebär 

readEcuIdentification och efterföljande byte 

(9b) är en parameter till denna begäran som 

innebär calibrationDate (ISO 14230). 

300  1 b1 Detta är serverns ACK på föregående 

meddelande och även information om vilket 

som är nästa förväntade meddelanderäknare. 

I ett ACK-meddelande är alltid de första fyra 

bitarna ”b” hexadecimalt. De andra fyra 
bitarna är räknaren, som går från 0-F 

hexadecimalt och börjar sedan om från 0 igen. 

300  8 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

20 00 30 5a 9b 33 43 30 
21 39 30 37 35 33 30 4c 

22 20 20 30 31 35 32 10 

23 00 00 00 00 00 00 00 

24 14 bf 4a 35 33 33 5f 

25 5f 47 61 74 65 77 61 

26 79 20 20 20 48 31 33 

17 20 

Byte tre (30) innehåller 
meddelandesekvensens totala längd från och 

med byte fyra (0x30 = 48). Byte fyra (5a) är 

positivt svar till readEcuIdentification (7f hade 

varit negativt svar) och från och med byte fem 

kommer svaret på förfrågan. Svaret avslutas 

med räknaren 0x17, där ettan alltså innebär 

att det är sista meddelandet i sekvensen 

(eftersom svaret är mindre än 0x20) och sjuan 

att det är meddelande nummer sju skickat av 

servern (ISO 14230). 

32e T 1 b8 ACK med nästkommande räknare, alltså 8. 

32e T 1 a8 Meddelande quitSession som avslutar 

sessionen (ISO 14230). 

300  1 a8 ACK på att sessionen nu är stängd. Nu kan 

kommunikation med önskad styrenhet 

upprättas. 

200 T 7 07 c0 00 10 00 03 01 Samma struktur som i den föregående 

sessionen fast med nya id. Klienten ges 740 

och servern 300 (se byte 3 till och med 6). 
207  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 Byte fyra (10) innebär startDiagnosticSession 

med parametern i femte byten (89) som är 

tillverkarspecifik (ISO 14230). 

300  1 b1 ACK med nästa förväntade ramnummer, 1, 

från klienten. 
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300  5 10 00 02 50 89 Svaret i byte fyra (50) är positivt svar och 

innebär att diagnostiksessionen är inledd. 

740 T 1 b1 ACK med nästa förväntade ramnummer, 1, 

från servern. 

740 T 5 11 00 02 1a 9b  

300  1 b2  

300  8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

2 

21 00 30 5a 9b 30 33 4c 

22 39 30 36 30 32 32 42 

23 4d 20 33 33 38 31 03 

24 00 00 48 01 dc 5a 10 

25 00 bf 52 34 20 32 2c 

26 30 4c 20 45 44 43 20 

27 47 30 30 30 53 47 20 

18 20 

Samma meddelande som i föregående session 

(readEcuIdentification). 

740 T 1 b9  

740 T 7 12 00 04 31 b8 00 00 Byte fyra (31) innebär 

startRoutineByLocalIdentifier och parametern, 
i följande byte (b8), betyder 

routineLocalIdentifier och används av 

biltillverkaren för att referera till olika rutiner 

hos servern, ECUn (ISO 14230). 

300  1 b3  

300  8 29 00 12 71 b8 01 01 01 71 (byte fyra) innebär positivt svar från 

servern (ISO 14230). 300  8 2a 02 01 04 01 05 01 06 

300  7 1b 01 07 01 18 01 0a 

740 T 1 bc  

740 T 1 a3 testerPresent skickas från klienten för att 
meddela övriga anslutna till nätverket att 

klienten fortfarande är aktiv. Servern stänger 

automatiskt sessionen efter en viss tid (i vårt 

fall cirka två sekunder) om detta inte skickas. 

300  6 a1 0f 8a ff 4a ff Svaret från servern på klientens testerPresent 
visar att sessionen fortfarande är aktiv. Notera 

att det är samma meddelande som skickas i 

de initierande meddelandena. 

740 T 5 13 00 02 1a 91 Här skickas igen readEcuIdentification (1a) fast 

här med parametern 91, som innebär 

vehicleManufacturerECUHardwareNumber 
(ISO 14230). 

300  1 b4  

300  8 2c 00 1a 5a 91 0e 30 33 5a innebär positivt svar och meddelandet som 

följer är svar på den begärda förfrågan. 300  8 2d 4c 39 30 37 33 30 39 

300  8 2e 20 20 20 20 04 37 38 

300  8 1f 20 05 20 20 20 20 ff 

740 T 1 b0  

740 T 1 a3 Här skickas testerPresent igen med mellanrum 

på ungefär en halv sekund och fortsätter så 
tills sessionen avslutas. 

300  6 a1 0f 8a ff 4a ff  

… … … … Mellan de testerPresent som skickas två 
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gånger i sekunden hinner man ställa andra 

frågor till servern, till exempel om bilens 

hastighet, varvtal, miltal med mera. Denna 
kommunikation går relativt snabbt och dessa 

värden kan uppdateras med intervall på cirka 

30-50 millisekunder. 

740 T 1 a8 Sessionen avslutas med quitSession. 
Tabell 4.2.1 – Initiering med Volkswagen Passat CC TDI 2009 

4.3. Hastighet och motorvarvtal 
Efter att ha loggat och analyserat kommunikation med bilens motorstyrenhet har nedanstående 

kommunikationsflöde hittats för att få information om bilens hastighet och motorvarvtal. Vid 

loggningen står bilen stilla och motorn ligger konstant på tomgång, vilket visat sig vara 782 varv/min 

enligt VCDS. 

CAN ID Flags DLC Data Kommentar 

… … … … Initiering med bilen sker som i 
kommunikationen i Tabell 4.2.1. 

740 T 5 14 00 02 21 6f Meddelande skickas från klienten och byte 

fyra (21) innebär readDataByLocalIdentifier 
med parameter 6f, vilket är en biltillverkar 

specifik identifierare (ISO 14230). 

300  1 b5 ACK från servern. 

300  8 20 00 1a 61 6f 01 73 22 61 (byte fyra) är positivt svar från servern och 

efterföljande meddelande är svaret på 

förfrågan. Följden 01 73 har visat sig ge 

motorvarvtalet i efterföljande parameter (22 i 
detta fall). Parametern multipliceras sedan 

med 0x17 för att ge det verkliga värdet i 

varv/minut. 0x22 * 0x17 = 0x30e = 782, vilket 

stämmer med VCDS och bilens 

varvtalsmätare. 

300  8 21 07 64 00 71 0a 80 08 I meddelandet hittar vi även följden 07 64, 

vilket har visat sig föregå parametern med 

bilens hastighet (i detta fall 0). Denna 

parameter läses bara av decimalt och ger 

bilens hastighet i km/h. 

300  8 22 0a 00 25 00 00 25 00  

300  8 13 00 20 00 00 20 00 00  

740 T 1 b4 ACK skickas från klienten. 

740 T 5 15 00 02 21 6f Samma meddelande kan skickas igen och 

parametrarna hämtas på nytt. Tiden mellan 

förfrågningarna ligger på mellan 30-50 

millisekunder. 

300  1 b6  

300  8 24 00 1a 6a 6f 01 73 22 Svar ges på nytt från servern och önskad 
information kan plockas ut på nytt. 300  8 25 07 64 00 71 0a 80 08 

300  8 26 0a 00 25 00 00 25 00 

300  8 17 00 25 00 00 25 00 00 

740 T 1 b8 ACK skickas från klienten. 
Tabell 4.3.1 - Efterfrågan av önskade parametrar med Volkswagen Passat CC TDI 2009 
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Varvtalsparametern multipliceras med 0x17, 23 decimalt, vilket ger ett intervall från 0-5865 

(255x23) med en noggrannhet på 23 varv/min. Hastigheten läsas av direkt och detta ger ett intervall 

från 0-255 och noggrannhet på en (1) km/h.  
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5. Implementering 
Programmet som hämtar information från bilen och utför de nödvändiga beräkningarna ska fungera 

under Windows plattformar. Språket väljs till C# med ramverket .NET och utvecklingsmiljön Visual 

Studio, där ett grafiskt användargränssnitt enkelt kan skapas och felsökning kan ske. Totalt innehåller 

projektet nio klasser varav tre är relativt små och de övriga är större. Antal rader kod är cirka 2000, 

exklusive den grafiskt genererade koden, och den största klassen är på drygt 700 rader kod. 

Det första steget i utvecklingen är hanteringen av CAN-meddelanden, som ska kunna skickas och 

tas emot. För detta skapas en egen klass, kallad CanMessage, som sedan används för att skapa objekt 
för varje meddelande som ska skickas och fungerar som en mall för meddelanden som tas emot för 

att kontrollera korrekta svarskoder och id från sändaren. 

Initieringen av sessionen låg först som en metod i huvudklassen men för att strukturera koden 

och dela upp ansvaret fick initieringen bli en egen klass, kallad Initialize. Denna klass använder sig av 

definierade CAN-meddelanden som skickas till servern och kontrollerar sedan svaren för att se till så 

att sessionen initieras korrekt (se även Tabell 4.2.1). 

Blocket med information om bilens hastighet och motorns varvtal har identifierare 0x69, eller 111 

decimalt (se Tabell 4.3.1), vilket givit upphov till ytterligare en klass, kallad Block111, där information 

från detta block kan sparas. 

Fyra grafiska klasser finns; About, DisplayChart, PerformanceControl och Settings, där 
huvudklassen är PerformanceControl från vilken man styr vilka mätningar man vill utföra. Klassen 

About visar en ruta med information om programmet och Settings öppnar en dialog där vissa 

ändringar kan göras. Till exempel kan inställningar som vilket hastighetsintervall man vill mäta 

accelerationstid på ändras. Även om man har däck med annan dimension än originaldäcken kan 

anges, vilket påverkar den verkliga hastigheten mot vad bilen uppfattar att hastigheten är. 

DisplayChart visar diagram över varvtalet när en sträcka körs (exempelvis en kvarts mile) för att 

växlingarna ska kunna kontrolleras i efterhand för att se om någon växling kunde skett bättre. 

Den sista klassen är Program, som är inträdespunkten i programmet, vilken skapar ett objekt av 

PerformanceControl och kör igång detta. Utöver klasserna har även bilder och ikoner skapats för att 

ge ett professionellt intryck och för ett användarvänligt grafiskt gränssnitt. Vissa bilder och ikoner har 
även hämtats från BSR. 

5.1. Klasser och metoder 
Metoder för att hämta, get, och sätta, set, attribut i klasserna förklaras inte då detta inte är väsentligt 

för klassernas funktionalitet internt, utan endast gentemot andra klasser. 

5.1.1. About 
Klassen About är en grafisk klass som visar en ruta med information om programmet, som aktuell 

version, årtal och skapare. Klassen innehåller även metoder som inte redogörs för nedan, då de 

endast är till för grafisk hanterbarhet. 

About() 
Den här metoden är klassens konstruktor och används för att skapa ett objekt av klassen About. Här 

hämtas information om vilken version av programmet som är installerad och visar detta tillsammans 

med information om skaparen och vilket årtal versionen publicerades. 

5.1.2. Block111 
Klassen Block111 är en mindre klass som används för att samla väsentlig information om bilens 

hastighet och motorns varvtal. 

Block111(int rpm, int speed, int timestamp) 
Klassens konstruktor tar tre argument och dessa måste anges för att ett objekt av klassen ska kunna 

skapas. Dessa värden från argumenten sparas i objektet och kan sedan hämtas av något annat 

objekt. 
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override String ToString() 
Den fördefinierade metoden ToString() överskrivs med denna metod för att ge en bättre utskrift av 

objekt av typen Block111. 

5.1.3. CanMessage 
Denna klass används för att samla intressant information om CAN-meddelanden och metoder för att 

kunna skicka och ta emot meddelanden över nätverket. 

CanMessage() 
CanMessage(int id, int dlc, byte data) 
CanMessage(int id, int dlc, byte[] data) 
Tre olika konstruktorer skapar ett objekt av klassen CanMessage. Den översta skapar ett tomt 

meddelande där information sedan får anges via sättare (setters), och de två nedre skapar ett 

meddelande med all nödvändig information. Den andra konstruktorn tar en byte som data, vilket 
innebär att DLC måste anges till ett, och den sista konstruktorn tar en vektor med bytes, där längden 

ska överrensstämma med DLC och innehålla högst åtta positioner. 

void Send(int handle) 
void Send(int handle, byte ackMsg) 
Metoden Send skickar meddelandet på CAN-nätverket och ett handtag (handle) till en initierad 

uppkoppling måste anges. Det andra metodanropet används för att skicka ACK till servern och där 

anges den senaste räknaren (ackMsg) för att kunna beräkna korrekt Ack-meddelande. 

void Receive(int handle, byte[] rMsg, out int rDlc, out int rFlag, out long rTime) 
Metoden Receive tar emot ett meddelande på CAN-nätverket där ID stämmer överrens med det 

angivna CAN-meddelandet. Prefixet out används för att tala om att variabeln som skickas till 

metoden kan ändras av metoden. Meddelandet med överrensstämmande ID tas emot på nätverket 

och meddelandets information lagras i variablerna rMsg, rDlc, rFlag och rTime. 

Boolean DataEquals(byte[] msg, int start, int end) 
Denna metod används för att jämföra ett meddelande (msg) med informationen i CAN-meddelandet. 

Jämförelsen sker mellan de indexpositioner som anges i start och end. 

void SetElementAtIndex(int index, byte element) 
Denna metod används för att byta ut en specifik byte i datafältet hos CAN-meddelandet. Oftast 

används metoden för att uppdatera den första byten i varje meddelande, som fungerar som en 

meddelanderäknare. 

byte[] GetAllData() 
Denna metod används för att hämta datafältet i meddelandet som en vektor (informationen lagras 

annars som en lista). 

Boolean Incorrect 
Detta get-attribut används för att ta reda på om meddelandet är korrekt genom att kontrollera så att 

information i datafältet finns och att längden stämmer överrens med DLC. 

byte GetData(int index) 
Med denna metod hämtas endast en byte data från CAN-meddelandet med angivet index. 

5.1.4. DisplayChart 
Detta är en grafisk klass för att kunna presentera diagram över varvtal och hastighet under mätning 

av sträcka. 

DisplayChart(List<int> rpm, List<double> distance, List<int> speed) 
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Klassens konstruktor kräver tre listor med information om varvtal, distans och hastighet. Dessa listor 

innehåller många punktvärden som sedan presenteras i form av kurvor i ett diagram. 

Save() 
En metod som sparar diagrammet som en bild med formatet jpeg. Föraren ska kunna koncentrera sig 

på vägen och därför sparas diagrammen så dessa kan granskas efter körningen. 

5.1.5. DistanceRpm 
Detta är en mindre klass som samlar information om distans, varvtal och hastighet. 

DistanceRpm(double distance, int rpm, int speed) 
Konstruktorn tar de intressanta värdena som argument och sparar dessa i det aktuella objektet. 

5.1.6. Initialize 
Denna klass tar hand om initieringen med bilen och upprättar kommunikationssessionen. 

Initialize(int handle) 
Konstruktorn skapar ett objekt och anger vilket handtag (handle) som ska användas för 

kommunikationen. 

void InitVariables() 
Denna metod används endast internt och initierar variablerna och alla CAN-meddelande. Denna 

metod kallas mellan varje initieringsförsök för att nollställa meddelanden som modifieras under 

initieringen. 

void Start() 
Metoden Start kallas från huvudklassen för att påbörja initieringsförsöken och en timer används för 

att påkalla nya försök om initieringen inte lyckas direkt. 

int ClientID 
int ServerID 
Två get-attribut som används för att kommunicera aktuella ID till huvudklassen när initieringen är 

klar och har lyckats. 

5.1.7. PerformanceControl 
Detta är huvudklassen som består av en kärna med viktig funktionalitet och ett grafiskt gränssnitt för 

att kunna kontrollera de mätningar som ska utföras. Endast de viktigaste metoderna tas upp då 

klassen innehåller många metoder med varierande storlek och väsentlighet. Knapparna på den 

grafiska kontrollen är knutna till olika metoder. 

PerformanceControl() 
I konstruktorn initieras vissa globala värden och standardinställningarna som senare kan ändras 

genom Settings-kontrollen. Alla grafiska komponenter och CAN-meddelanden initieras samt trådar 

och timers. 

void InitCan(out int handle, int channel) 
Med hjälp av Kvasers API skapas här en uppkoppling på angiven kanal (channel) och tillbaka ges 

(notera prefixet out) ett handtag till uppkopplingen (handle). 

void CloseCan(int handle) 
Metod stänger uppkopplingen till det handtag (handle) som anges. Detta kräver att uppkopplingen 

tidigare blivit skapade med metoden InitCan. 

void measureSpeedBlock() 
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Denna metod används för att hämta information om bilens hastighet och motorns varvtal (Block111). 

I denna metod ligger även viss intelligens som avgör när tidtagning ska påbörjas och avslutas samt 

avbrytas vid felaktiga villkor, som till exempel om bilen minskar hastigheten istället för att öka eller 

behåller samma hastighet under en längre tidsperiod. Tid kan antingen mätas genom att datorn 

använder ett tidtagarur och presenterar tiden, eller genom de tidsstämplar som skickas med varje 

CAN-meddelande från Kvaser USBcan. 

void timeDistance() 
Denna metod hämtar samma block som ovanstående metod men använder informationen på ett 

annorlunda sätt, nämligen genom att beräkna hur långt du kört. På detta sätt kan tidtagning ske på 

önskad sträcka, till exempel 402 meter (en kvarts mile). 

5.1.8. Program 
Denna klass fungerar endast som ingångspunkt för programmet när det körs och skapar ett objekt av 

klassen PerformanceControl och kör sedan igång detta grafiska objekt. 

5.1.9. Settings 
Detta är en grafisk klass som används för att göra ändringar på vissa inställningar i programmet. 

Metoderna i klassen är relativt små och enkla, det viktigaste är det grafiska som består av tre olika 

flikar. Den första fliken heter Measures och här ställer man in mellan vilka hastighetsintervall som 

tiden ska tas. Under den andra fliken kan man välja vilken sträcka man ta tiden på. Sträckorna som 

finns att välja mellan är 201 meter och 402 meter (en åttondels mile och en kvarts mile). Vid den 

sista fliken kan däckens mått ändras. Man kan dels ställa in vilka dimensioner som är original för 

aktuell bil samt vilka däck som finns på bilen när mätningen sker, för att kunna beräkna skillnaden 
mellan vad bilen tror att den har för hastighet och den hastighet den egentligen har, vilken skiljer om 

däckens rullomkrets har ändrats. 

5.2. Testprogram 
Ett mindre testprogram implementerades även som ett USR skript för att kunna testa programmet 

utan att behöva använda bil. Datorn kopplades då från USB till OBD-II tillbaka till USB på en annan 

dator. Denna dator simulerar en bil genom att svara på meddelandena så som bilen hade gjort, fast 

med förbestämda värden på de bitar i kommunikationen som är intressant. Detta sätt har sparat 

mycket tid för testning, samt varit effektivt då testbilen inte alltid funnits tillgänglig.  
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6. Resultat 
Projektet har resulterat i ett användbart program som uppfyller företagets krav. Enligt tidigare 

specifikationer önskades även möjligheten att kunna presentera effektdiagram, men via test och 

diskussioner har detta visat sig svårt eftersom bilens nya programvara gör att bilen beräknar felaktigt 

vridmoment till klienten. En kompensation för detta har istället blivit en effektuppskattning som görs 

när tidtagning på 402 meter sker. Ytterligare krav har även uppkommit, så som diagrampresentation 

över bilens växlingar vid tidtagning på 402 meter, och diskussion med företagets testförare har lett 

till ett enkelt och effektivt användargränssnitt där önskade inställningar smidigt kan göras. 
Analyseringen av kommunikationen krävde mycket tid i början men var nödvändig för att skapa 

en förståelse för hur kommunikationen sker (se även 4 Analys av kommunikationen). Genom att 

kommunicera med bilen via ett befintligt program kan kommunikationen loggas för att sedan 

analyseras. Genom att logga information när bilen befinner sig i olika tillstånd, som stillastående med 

motorn avstängd, på tomgång eller körande på väg, kan informationsflödena jämföras för att hitta 

skillnader. Exempelvis när motorns varvtalsparameter ska hittas, kan kommunikationen loggas när 

motorn har varierande varvtal, som när man kör, för att hitta den berörda parametern i 

kommunikationsflödet. För att sedan tolka denna parameter loggades information när bilen har känt 

varvtal, exempelvis vid stillastående och vid tomgång, för att få fram en beräkningsmetod för att 

tolka parametern korrekt. På liknande sätt kunde alla parametrar analyseras. 
Sedan började programmeringen av USR skript (se även 4.1 USR programmering) för att kunna 

testa dessa teorier om hur informationen ska hämtas och tolkas. Genom att skapa enklare skript som 

endast tittar på den delen av kommunikationen som är intressant och tolka information genom att 

utföra beräkningar och presentera svaren, kunde resultatet av analyseringen bekräftas. 

När kommunikationsflödet var analyserat och förståeligt kom utmaningen att själv skapa ett 

program som kan upprätta denna kommunikation och kontinuerligt hämta väsentlig information (se 

även 5 Implementering). Den första delen som fokuserades var att kunna skicka och ta emot 

meddelanden över CAN-bussen och till detta har skapats en klass, kallad CanMessage. Meddelanden 

kan skapas för att antingen skickas, eller som mall för de meddelanden som tas emot, för att 

kontrollera att rätt svar returneras. 
När hanteringen för att skicka och ta emot meddelanden fungerade blev nästa steg att plocka ut 

rätt parametrar och utföra mindre beräkningar på dessa för att tolka informationen korrekt. Därefter 

blev nästa utmaning att göra mätningar beroende av den inkommande informationen. Som till 

exempel när tidtagning på sträcka ska utföras, måste bilen vara stillastående innan mätningen kan 

ske och tidtagningen ska inte börja innan bilen börjar röra sig framåt. Liknande kontroller måste 

göras vid tidtagning på hastighetsintervall där mätningen ska avbrytas om hastigheten minskar. För 

att ta reda på den körda sträckan samplas bilens hastighet och medelvärdet mellan två sampel 

multipliceras med tiden mellan dessa för att få reda på sträckan som är avverkad. 

Testning har skett på bil, men även simulerats mot en annan dator för att kunna testa utan att 

behöva köra med bilen, då denna heller inte alltid funnits tillgänglig. För dessa simulerade tester 
skapades ett mindre USR skript som svarade på programmets meddelanden med liknande 

meddelanden som bilen annars hade svarat med. Datorn kopplades då från USB till OBD-II till en 

modul med rätt spänningsnivåer, till den andra datorns OBD-II sedan tillbaka till USB. 

Vissa perioder har arbetet gått relativt långsamt och andra har det gått väldigt fort framåt, så 

tidsåtgången har varit svår att förutse. Dock har jag satt vissa delmål för att skapa milstolpar och på 

så sätt bättre kunna planera och hålla koll på tiden. Företaget ansåg projektet något mindre än vad 

den givna tidsramen tillåter, så mycket information har införskaffats på egen hand trots att mycket 

kunskap finns hos de anställda på BSR. Tanken från företagets sida var ett program som, i någon 

form, ska kunna användas av deras kunder för att kunna mäta prestandaförändringen som BSR ger 
genom sina trimsatser. För att kunna använda programmet i nuläget krävs dock en Kvaser USBcanII 

(se 2.2.2 Projektmodell) mellan dator och bil, men tjänsten som erbjuds kunden kommer vara en 

komplett lösning. 
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Genom programmeringsprocessen har modifierbarhet var viktigt, dels med tanke på att 

programmet eventuellt ska presenteras för kunderna i annan form och dels för att kunna utöka 

programmet till fler bilmodeller. Även felhantering, stabilitet och användarvänlighet har varit viktiga 

aspekter för mig genom programmeringen. En något förvånande men positiv upptäckt var att det 

egna programmet klarade av att kommunicera med bilen snabbare än det befintliga programmet 

VCDS. Samplingsintervallen ligger i genomsnitt på cirka 35 millisekunder, till skillnad från VCDS som 

ligger runt 50 millisekunder. Detta ger noggranna mätningar och i värsta fallet kan resultatet då skilja 

ungefär 70 millisekunder, vid oturlig mätning vid start och stop. I tester med programmet i bil och 

med företagets befintliga mätverktyg för att ta accelerationstider, skiljer det mindre än 50 
millisekunder på resultaten, vilket är klart acceptabelt. Projektet har nått önskat resultat och BSR har 

mottagit programmet samt källkoden för att kunna anpassa denna till önskvärd plattform i 

framtiden.  
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Bilagor 

Kommunikationslogg 
Exempel på hur kommunikationen loggas med hjälp av Kvaser Navigator. 

Kvaser Navigator Log 

==================== 

 

Created: Wed Feb 04 07:45:13 2009 

 

Settings: 

   Format of data field: HEX 

   Format of id field: HEX 
   Time: Absolute 

   CAN Database for Id: ON 

 

        Time       CAN Identifier Flags DLC Data                                            Counter 

================================================================================== 

 0:00:08.989                   740           1  a3   58 

 0:00:08.990                   300           6  a1 0f 8a ff 4a ff  59 

 0:00:09.566                   740           1  a3   60 

 0:00:09.568                   300           6  a1 0f 8a ff 4a ff  61 
 0:00:09.581                   740           5  14 00 02 21 6f  62 

 0:00:09.582                   300           1  b5   63 

 0:00:09.588                   300           8  20 00 1a 61 6f 01 73 22 64 

 0:00:09.594                   300           8  21 07 64 00 71 0a 80 08 65 

 0:00:09.600                   300           8  22 0a 00 25 00 00 25 00 66 

 0:00:09.606                   300           8  13 00 25 00 00 25 00 00 67 

 0:00:09.612                   740           1  b4   68 

 0:00:09.697                   740           5  15 00 02 21 6f  69 

 0:00:09.700                   300           1  b6   70 

 0:00:09.708                   300           8  24 00 1a 61 6f 01 73 22 71 
 0:00:09.714                   300           8  25 07 64 00 71 0a 80 08 72 

 0:00:09.720                   300           8  26 0a 00 25 00 00 25 00 73 

 0:00:09.726                   300           8  17 00 25 00 00 25 00 00 74 

 0:00:09.733                   740           1  b8   75 

 0:00:09.822                   740           5  16 00 02 21 6f  76 

 0:00:09.824                   300           1  b7   77 

 0:00:09.830                   300           8  28 00 1a 61 6f 01 73 22 78 

 0:00:09.836                   300           8  29 07 64 00 71 0a 80 08 79 

 0:00:09.842                   300           8  2a 0a 00 25 00 00 25 00 80 

 0:00:09.848                   300           8  1b 00 25 00 00 25 00 00 81 
 0:00:09.854                   740           1  bc   82 

 0:00:09.947                   740           5  17 00 02 21 6f  83 

 0:00:09.950                   300           1  b8   84 

 0:00:09.958                   300           8  2c 00 1a 61 6f 01 73 22  85 

 0:00:09.964                   300           8  2d 07 64 00 71 0a 80 08 86 

 0:00:09.970                   300           8  2e 0a 00 25 00 00 25 00 87 

 0:00:09.976                   300           8  1f 00 25 00 00 25 00 00 88 

 0:00:09.983                   740           1  b0   89 

================================================================================== 
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Skärmdump av det grafiska gränssnittet 
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Implementerad källkod 
Källkoden implementerad för huvudklassen PerformanceControl. De övriga klassernas källkod kan fås 

på begäran men anses ta för stor plats för att passa i rapporten. 

using System; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Diagnostics; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Drawing2D; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Windows.Forms; 
 
/* By Andreas Sjöberg 2009 for BSR Svenska AB in Växjö */ 
 
namespace DiagnosticPerformanceMeasure 
{ 
public partial class PerformanceControl : Form 
{ 
#region Define Initial settings 
const int TIREWIDTH = 235; 
const int TIRERATIO = 40; 
const int TIRERIM = 18; 
const int STARTKMPH = 0; 
const int ENDKMPH = 100; 
const int GODISTANCE = 402; 
const int VEHICLEWEIGHT = 1520; 
const int NUMBEROFMEASURES = 1; 
#endregion 
 
#region Settings variables 
private int _fromkmph; 
private int _tokmph; 
private int _oWidth; 
private int _oRatio; 
private int _oRim; 
private int _cWidth; 
private int _cRatio; 
private int _cRim; 
private double _diff; 
private int _godistance; 
private int _numberOfMeasures; 
#endregion 
 
#region Attributes 
private int canHandle, rFlag, rDlc, clientId, serverId; 
private long rTime; 
private byte[] rMsg; 
private byte messageCounter; 
private SetTextCallback callbackText; 
private SetButtonCallback callbackButton; 
private Thread threadTiming; 
private Boolean boolThreadTiming; 
private Thread threadDistance; 
private Boolean boolThreadDistance; 
private Object sending; 
private Stopwatch stopwatch; 
private System.Windows.Forms.Timer testerTimer; 
private System.Windows.Forms.Timer initTimer; 
private double weight; 
#endregion 
 
#region Can Messages 
private CanMessage[] testerPresent; 
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private CanMessage ackMsg; 
private CanMessage quitSession; 
private CanMessage block111; 
#endregion 
 
#region Delegate methods 
delegate void SetTextCallback(Object box, Color color, String text); 
delegate void SetButtonCallback(Button button, Boolean visible, Boolean 
enabled); 
delegate void EmptyLabel(); 
#endregion 
 
#region Methods 
public PerformanceControl() 
{ 
InitializeComponent(); 
InitButtons(); 
InitVariables(); 
this.Closing += new 
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.PerformanceControl_Closing); 
initTimer = new System.Windows.Forms.Timer(); 
initTimer.Interval = 5000; 
initTimer.Tick += new EventHandler(button1_Click); 
_fromkmph = STARTKMPH; 
_tokmph = ENDKMPH; 
_oWidth = TIREWIDTH; 
_oRatio = TIRERATIO; 
_oRim = TIRERIM; 
_cWidth = _oWidth; 
_cRatio = _oRatio; 
_cRim = _oRim; 
_diff = 1; 
_godistance = GODISTANCE; 
_numberOfMeasures = NUMBEROFMEASURES; 
weight = VEHICLEWEIGHT; 
button3.Text = String.Format("{0}-{1} km/h", _fromkmph, _tokmph); 
button6.Text = String.Format("0-{0} m", _godistance); 
pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage; 
pictureBox3.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage; 
pictureBox4.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage; 
} 
private void InitVariables() 
{ 
threadTiming = null; 
boolThreadTiming = true; 
threadDistance = null; 
boolThreadDistance = true; 
sending = "Lock"; 
callbackText = new SetTextCallback(SetText); 
callbackButton = new SetButtonCallback(SetButton); 
stopwatch = new Stopwatch(); 
rMsg = new byte[8]; 
messageCounter = 0x14; 
testerTimer = new System.Windows.Forms.Timer(); 
testerTimer.Interval = 1000; 
testerTimer.Tick += new System.EventHandler(SendTesterPresent); 
 
testerPresent = new CanMessage[2]; 
ackMsg = new CanMessage(0x000, 1, 0xb1); 
quitSession = new CanMessage(0x000, 1, 0xa8); 
block111 = new CanMessage(0x000, 5, new byte[5] { 0x14, 0x00, 0x02, 0x21, 
0x6f }); 
} 
private void InitButtons() 
{ 
button2.Enabled = false; 
button3.Enabled = false; 
button4.Visible = false; 
button4.Enabled = false; 
button5.Visible = false; 
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button5.Enabled = false; 
button6.Enabled = false; 
button7.Visible = false; 
button7.Enabled = false; 
} 
private static void InitCan(out int handle, int channel) 
{ 
canlibCLSNET.Canlib.canInitializeLibrary(); 
handle = canlibCLSNET.Canlib.canOpenChannel(channel, 
canlibCLSNET.Canlib.canOPEN_ACCEPT_VIRTUAL); 
if (canlibCLSNET.Canlib.canSetBusParams(handle, 
canlibCLSNET.Canlib.BAUD_500K, 0, 0, 0, 0, 0) != 
canlibCLSNET.Canlib.canStatus.canOK) 
throw new Exception("Could not set bus parameters!"); 
if (canlibCLSNET.Canlib.canBusOn(handle) != 
canlibCLSNET.Canlib.canStatus.canOK) 
throw new Exception("Could not turn on can bus!"); 
if (canlibCLSNET.Canlib.canFlushReceiveQueue(handle) != 
canlibCLSNET.Canlib.canStatus.canOK) 
throw new Exception("Could not flush receive queue before initializing!"); 
if (canlibCLSNET.Canlib.canFlushTransmitQueue(handle) != 
canlibCLSNET.Canlib.canStatus.canOK) 
throw new Exception("Could not flush transmit queue before initializing!"); 
} 
private static void CloseCan(int handle) 
{ 
if (canlibCLSNET.Canlib.canBusOff(handle) != 
canlibCLSNET.Canlib.canStatus.canOK) 
throw new Exception("Could not turn off can bus!"); 
if (canlibCLSNET.Canlib.canClose(handle) != 
canlibCLSNET.Canlib.canStatus.canOK) 
throw new Exception("Could not close can bus!"); 
} 
private void PerformanceControl_Closing(Object sender, 
System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
{ 
boolThreadTiming = false; 
boolThreadDistance = false; 
lock (sending) 
{ 
try { threadTiming.IsBackground = true; } catch { } 
try { threadDistance.IsBackground = true; } catch { } 
} 
if (testerTimer.Enabled) 
button2_Click(sender, e); 
} 
private void Close_mouseEnter(Object sender, EventArgs e) 
{ 
pictureBox9.Image = Properties.Resources.close2; 
} 
private void Close_mouseLeave(Object sender, EventArgs e) 
{ 
pictureBox9.Image = Properties.Resources.close; 
} 
private void Close_mouseUp(Object sender, EventArgs e) 
{ 
pictureBox9.Image = Properties.Resources.close2; 
} 
private void Close_mouseDown(Object sender, EventArgs e) 
{ 
pictureBox9.Image = Properties.Resources.close3; 
} 
private void Close_click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
this.Close(); 
} 
private void SendTesterPresent(Object sender, EventArgs e) 
{ 
byte[] temp = new byte[8]; 
int Dlc, Flag; 
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long Time; 
lock (sending) 
{ 
try 
{ 
testerPresent[0].Send(canHandle); 
testerPresent[1].Receive(canHandle, temp, out Dlc, out Flag, out Time); 
} 
catch (Exception exc) 
{ 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, exc.Message + 
"\n" }); 
button2_Click(sender, e); 
} 
} 
} 
private void SetText(Object box, Color color, String text) 
{ 
if (box.GetType() == new RichTextBox().GetType()) 
{ 
if (button4.Enabled) 
button4.Focus(); 
else if (button7.Enabled) 
button7.Focus(); 
richTextBox1.SelectionStart = richTextBox1.Text.Length; 
richTextBox1.ScrollToCaret(); 
((RichTextBox)box).SelectionColor = color; 
((RichTextBox)box).AppendText(text); 
richTextBox1.SelectionStart = richTextBox1.Text.Length; 
richTextBox1.ScrollToCaret(); 
} 
else if (box.GetType() == new TextBox().GetType()) 
((TextBox)box).Text = text; 
else if (box.GetType() == new Label().GetType()) 
((Label)box).Text = text; 
else 
throw new Exception("Invalid component to display text!"); 
} 
private void SetButton(Button button, Boolean visible, Boolean enabled) 
{ 
button.Visible = visible; 
button.Enabled = enabled; 
} 
private void EnableButton(Button button) 
{ 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button1, button1.Visible, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button2, button2.Visible, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button3, button3.Visible, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button4, button4.Visible, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button5, button5.Visible, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button6, button6.Visible, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button7, button7.Visible, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button, true, true }); 
} 
private static Boolean ResponseEquals(byte[] msg1, byte[] msg2, int start, 
int end) 
{ 
if (start < 0 || start > end || end >= msg1.Length || end >= msg2.Length || 
msg1 == null || msg2 == null) 
throw new Exception("Sent index parameters are wrong!"); 
for (int i = start; i <= end; i++) 
if (msg1[i] != msg2[i]) 
return false; 
return true; 
} 
private void EmptyLabel8() 
{ 
System.Threading.Thread.Sleep(2000); 
try { Invoke(callbackText, new Object[] { label6, null, "" }); } 
catch { } 
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} 
#endregion 
 
#region Buttons 
private void button1_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
#region Fix GUI 
EnableButton(button5); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button1, false, false }); 
pictureBox1.Image = Properties.Resources.loading; 
#endregion 
 
initTimer.Start(); 
InitVariables(); 
InitCan(out canHandle, 0); 
 
Initialize init = new Initialize(canHandle); 
 
try 
{ 
init.Start(null, null); 
 
clientId = init.ClientID; 
serverId = init.ServerID; 
 
testerPresent = init.TesterPresent; 
 
testerPresent[0].id = clientId; 
testerPresent[1].id = serverId; 
ackMsg.id = clientId; 
quitSession.id = clientId; 
block111.id = clientId; 
 
initTimer.Stop(); 
testerTimer.Start(); 
 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Blue, "Session 
initialized!\n" }); 
 
#region Fix GUI 
pictureBox1.Image = Properties.Resources.check; 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button1, true, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button2, true, true }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button3, true, true }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button5, false, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button6, true, true }); 
#endregion 
} 
catch (Exception exc) 
{ 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, exc.Message + 
"\n" }); 
} 
} 
private void button2_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
try 
{ 
boolThreadTiming = false; 
lock (sending) 
{ 
quitSession.Send(canHandle); 
} 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Blue, "Quit session 
sent!\n" }); 
CloseCan(canHandle); 
testerTimer.Stop(); 
pictureBox1.Image = null; 
#region Fix GUI 
EnableButton(button1); 
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Invoke(callbackButton, new Object[] { button4, false, false }); 
#endregion 
} 
catch (Exception exc) 
{ 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, exc.Message + 
"\n" }); 
} 
} 
private void button4_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
try 
{ 
threadTiming = new Thread(new ThreadStart(measureSpeedBlock)); 
boolThreadTiming = true; 
pictureBox3.Image = null; 
threadTiming.Start(); 
} 
catch (Exception exc) 
{ 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, exc.Message + 
"\n" }); 
} 
} 
private void button6_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
boolThreadTiming = false; 
pictureBox3.Image = null; 
} 
private void button7_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
initTimer.Stop(); 
pictureBox1.Image = Properties.Resources.cancel; 
#region Fix GUI 
EnableButton(button1); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button5, false, false }); 
#endregion 
} 
private void button8_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
try 
{ 
threadDistance = new Thread(new ThreadStart(timeDistance)); 
boolThreadDistance = true; 
pictureBox4.Image = null; 
threadDistance.Start(); 
} 
catch (Exception exc) 
{ 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, exc.Message + 
"\n" }); 
} 
} 
private void button9_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
boolThreadDistance = false; 
pictureBox4.Image = null; 
} 
private void button10_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
EmptyLabel el = new EmptyLabel(EmptyLabel8); 
try 
{ 
if (richTextBox1.Text == "") 
{ 
label6.Text = "Nothing to save!"; 
new Thread(new ThreadStart(el)).Start(); 
return; 
} 
DateTime dt = DateTime.Now; 
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String foldername = "Logs"; 
if (!Directory.Exists(foldername)) 
Directory.CreateDirectory(foldername); 
String filename = foldername + "/" + String.Format("Log{0}{1:00}{2:00}-
{3:00}{4:00}{5:00}.txt", 
dt.Year, dt.Month, dt.Day, dt.Hour, dt.Minute, dt.Second); 
for (int i = 1; File.Exists(filename); i++) 
if (filename == filename.Split('[')[0]) 
filename = filename.Split('.')[0] + "[" + i + "].txt"; 
else 
filename = filename.Split('[')[0] + "[" + i + "].txt"; 
 
StreamWriter sw = new StreamWriter(filename); 
sw.Write(richTextBox1.Text.Replace("\n", "\r\n")); 
sw.Close(); 
if (!File.Exists(filename)) 
throw new Exception("File was not created!"); 
label6.Text = "Saved!"; 
new Thread(new ThreadStart(el)).Start(); 
} 
catch (Exception exception) 
{ 
MessageBox.Show("Error while saving:\n" + exception.Message, "Failed to 
save log", MessageBoxButtons.OK); 
} 
} 
private void button12_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
Settings s = new Settings(); 
s.fromkmph = _fromkmph; 
s.tokmph = _tokmph; 
s.oWidth = _oWidth; 
s.oRatio = _oRatio; 
s.oRim = _oRim; 
s.cWidth = _cWidth; 
s.cRatio = _cRatio; 
s.cRim = _cRim; 
s.distance = _godistance; 
s.numberofmeasures = _numberOfMeasures; 
s.Initialize(); 
s.ShowDialog(); 
if (s.DialogResult == DialogResult.OK) 
{ 
_fromkmph = s.fromkmph; 
_tokmph = s.tokmph; 
_oWidth = s.oWidth; 
_oRatio = s.oRatio; 
_oRim = s.oRim; 
_cWidth = s.cWidth; 
_cRatio = s.cRatio; 
_cRim = s.cRim; 
_godistance = s.distance; 
_numberOfMeasures = s.numberofmeasures; 
if (_oWidth == _cWidth && _oRatio == _cRatio && _oRim == _cRim) 
_diff = 1; 
else 
_diff = ((_cWidth * _cRatio / 50) + (_cRim * 25.4)) / ((_oWidth * _oRatio / 
50) + (_oRim * 25.4)); 
} 
button3.Text = String.Format("{0}-{1} km/h", _fromkmph, _tokmph); 
button6.Text = String.Format("0-{0} m", _godistance); 
} 
private void button13_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
About about = new About(); 
about.ShowDialog(); 
} 
#endregion 
 
#region Speed measures 
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private void measureSpeedBlock() 
{ 
#region Fix GUI 
EnableButton(button4); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button3, false, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button9, true, false }); 
#endregion 
 
int rpm = -1, speed = -1, runNumber = 1, lastSpeed = -1; 
List<long> medianTime = new List<long>(); 
List<long> midMedianTime = new List<long>(); 
Boolean ready = false; 
long startingTime = 0, midTime = 0; 
 
Invoke(callbackText, new Object[] { label1, null, String.Format("Runs left: 
{0}", _numberOfMeasures - (runNumber - 1)) }); 
pictureBox3.Image = null; 
 
while (boolThreadTiming && runNumber <= _numberOfMeasures) 
{ 
try 
{ 
lock (sending) 
{ 
block111.SetElementAtIndex(0, messageCounter); 
block111.Send(canHandle); 
while (true) 
{ 
testerPresent[1].Receive(canHandle, rMsg, out rDlc, out rFlag, out rTime); 
if (rDlc == 1 && (byte)(rMsg[0] & 0xf0) == 0xb0) 
block111.SetElementAtIndex(0, messageCounter = (byte)(rMsg[0] - 0xa0)); 
if (ResponseEquals(new byte[7] { 0x00, 0x00, 0x1a, 0x61, 
block111.GetData(4), 0x01, 0x73 }, rMsg, 1, 6)) 
rpm = rMsg[7] * 0x17; 
else if (ResponseEquals(new byte[3] { 0x00, 0x07, 0x64 }, rMsg, 1, 2)) 
speed = rMsg[3]; 
if (rMsg[0] < 0x20) 
break; 
} 
ackMsg.Send(canHandle, rMsg[0]); 
} 
 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox1, null, rpm.ToString() }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox2, null, speed.ToString() }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox3, null, (speed * 
_diff).ToString() }); 
 
if (startingTime == 0) 
{ 
if (speed < _fromkmph || (speed == 0 && _fromkmph == 0)) 
{ 
ready = true; 
} 
else if (ready && ((speed == _fromkmph && _fromkmph > 0) || (_fromkmph == 0 
&& speed > 0))) 
{ 
startingTime = rTime; 
} 
else if (!ready) 
{ 
startingTime = 0; 
} 
} 
else 
{ 
if (speed >= _fromkmph && speed <= _tokmph && ready) 
{ 
if (speed == _tokmph) 
{ 



37 

 

Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Green, 
String.Format("=== RUN NUMBER: {0} ===\n", runNumber) }); 
if (midTime > 0) { 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Blue, 
String.Format("80-120") }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " km/h time: 
" }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Blue, 
String.Format("{0}.{1}", midTime / 1000, midTime % 1000) }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " seconds\n" 
}); 
midMedianTime.Add(midTime); 
midTime = 0; 
} 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, 
String.Format("{0}-{1}", _fromkmph, _tokmph) }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " km/h time: 
" }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, 
String.Format("{0}.{1}", (rTime - startingTime) / 1000, (rTime - 
startingTime) % 1000) }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " seconds\n" 
}); 
medianTime.Add(rTime - startingTime); 
runNumber++; 
Invoke(callbackText, new Object[] { label1, null, String.Format("Runs left: 
{0}", _numberOfMeasures - (runNumber - 1)) }); 
startingTime = 0; 
ready = false; 
} 
else if (_fromkmph == 80 && _tokmph == 140 && speed == 120) 
{ 
midTime = rTime - startingTime; 
} 
else if (speed < lastSpeed) 
{ 
startingTime = 0; 
ready = false; 
} 
} 
else 
{ 
startingTime = 0; 
ready = false; 
} 
} 
lastSpeed = speed; 
} 
catch (Exception exc) 
{ 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, exc.Message + 
"\n" }); 
pictureBox3.Image = Properties.Resources.cancel; 
boolThreadTiming = false; 
} 
} 
if (runNumber > _numberOfMeasures) 
pictureBox3.Image = Properties.Resources.check; 
 
if (midMedianTime.Count == _numberOfMeasures && _numberOfMeasures > 1) 
{ 
try 
{ 
midMedianTime.Sort(); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.DarkBlue, "80-120" 
}); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " km/h 
median time: " }); 
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Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.DarkBlue, 
String.Format("{0}.{1}", midMedianTime.ElementAt(_numberOfMeasures / 2) / 
1000, midMedianTime.ElementAt(_numberOfMeasures / 2) % 1000) }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " seconds\n" 
}); 
} 
catch (Exception exc) 
{ 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, "Median time 
ERROR: " + exc.Message + "\n" }); 
} 
} 
if (medianTime.Count == _numberOfMeasures && _numberOfMeasures > 1) 
{ 
try 
{ 
medianTime.Sort(); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Purple, 
String.Format("{0}-{1}", _fromkmph, _tokmph) }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " km/h 
median time: " }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Purple, 
String.Format("{0}.{1}", medianTime.ElementAt(_numberOfMeasures / 2) / 
1000, medianTime.ElementAt(_numberOfMeasures / 2) % 1000) }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " seconds\n" 
}); 
} 
catch (Exception exc) 
{ 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, "Median time 
ERROR: " + exc.Message + "\n" }); 
} 
} 
 
#region Fix GUI 
Invoke(callbackText, new Object[] { label1, null, "" }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox1, null, "" }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox2, null, "" }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox3, null, "" }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button2, true, true }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button3, true, true }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button4, false, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button6, true, true }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button9, true, true }); 
#endregion 
} 
#endregion 
 
#region Distance/Time measures 
private void timeDistance() 
{ 
#region Fix GUI 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button2, true, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button3, true, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button6, false, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button7, true, true }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button9, true, false }); 
#endregion 
 
Boolean ready = false; 
double distanceDone = 0.0; 
long lastTime = 0, startingTime = 0; 
int lastSpeed = 0; 
int rpm = -1, speed = -1; 
 
List<DistanceRpm> distancerpm = new List<DistanceRpm>(); 
 
pictureBox4.Image = null; 
 
while (boolThreadDistance) 
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{ 
try 
{ 
lock (sending) 
{ 
block111.SetElementAtIndex(0, messageCounter); 
block111.Send(canHandle); 
while (true) 
{ 
testerPresent[1].Receive(canHandle, rMsg, out rDlc, out rFlag, out rTime); 
if (rDlc == 1 && (byte)(rMsg[0] & 0xf0) == 0xb0) 
block111.SetElementAtIndex(0, messageCounter = (byte)(rMsg[0] - 0xa0)); 
if (ResponseEquals(new byte[7] { 0x00, 0x00, 0x1a, 0x61, 
block111.GetData(4), 0x01, 0x73 }, rMsg, 1, 6)) 
rpm = rMsg[7] * 0x17; 
else if (ResponseEquals(new byte[3] { 0x00, 0x07, 0x64 }, rMsg, 1, 2)) 
speed = rMsg[3]; 
if (rMsg[0] < 0x20) 
break; 
} 
ackMsg.Send(canHandle, rMsg[0]); 
} 
 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox1, null, rpm.ToString() }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox2, null, speed.ToString() }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox3, null, (speed * 
_diff).ToString() }); 
 
if (ready) 
{ 
pictureBox4.Image = null; 
if (distanceDone >= _godistance) 
{ 
long accTime = rTime - startingTime; 
startingTime = 0; 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Green, "=== 
DISTANCE MEASURE ===\n" }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Blue, 
String.Format("0-{0}", _godistance) }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " m total 
time: " }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Blue, 
String.Format("{0}.{1}", accTime / 1000, accTime % 1000) }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " seconds\n" 
}); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, "Trap speed: 
" }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, 
String.Format("{0}", speed) }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, " km/h\n" 
}); 
if (_godistance == 402) 
{ 
double hp1, hp2, time; 
time = (double)accTime / 1000; 
hp1 = Math.Pow(speed / 370.14912, 3) * weight * 2.20462262; 
hp2 = (weight * 2.20462262) / Math.Pow(time / 6.269, 3); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, "Estimated 
HP from time: " }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Blue, 
String.Format("{0:0}\n", Math.Round(hp2, MidpointRounding.AwayFromZero)) 
}); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, "Estimated 
HP from endspeed: " }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, 
String.Format("{0:0}\n", Math.Round(hp1, MidpointRounding.AwayFromZero)) 
}); 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Black, "Estimated 
average HP: " }); 
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Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Purple, 
String.Format("{0:0}\n", Math.Round((hp1 + hp2) / 2, 
MidpointRounding.AwayFromZero)) }); 
} 
pictureBox4.Image = Properties.Resources.check; 
boolThreadDistance = false; 
 
List<double> distList = new List<double>(); 
List<int> rpmList = new List<int>(); 
List<int> speedList = new List<int>(); 
for (int i = 0; i < distancerpm.Count; i++) 
distList.Add(distancerpm.ElementAt(i).distance); 
for (int i = 0; i < distancerpm.Count; i++) 
rpmList.Add(distancerpm.ElementAt(i).rpm); 
for (int i = 0; i < distancerpm.Count; i++) 
speedList.Add(distancerpm.ElementAt(i).speed); 
DisplayChart dc = new DisplayChart(rpmList, distList, speedList); 
dc.Opacity = 0.90; 
dc.ShowDialog(); 
} 
else if (speed > 0 && lastTime > 0) 
{ 
if (startingTime == 0) 
startingTime = rTime; 
distanceDone += (((speed + lastSpeed) / 2) / 3.6) * (double)((double)(rTime 
- lastTime) / 1000); 
distancerpm.Add(new DistanceRpm(distanceDone, rpm, speed)); 
} 
else 
{ 
distancerpm.Clear(); 
startingTime = 0; 
distanceDone = 0; 
} 
} 
else if (speed == 0) 
{ 
startingTime = 0; 
distancerpm.Clear(); 
ready = true; 
} 
 
lastSpeed = speed; 
lastTime = rTime; 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox4, null, 
String.Format("{0:0.0}", distanceDone) }); 
} 
catch (Exception exc) 
{ 
pictureBox4.Image = Properties.Resources.cancel; 
Invoke(callbackText, new Object[] { richTextBox1, Color.Red, exc.Message + 
"\n" }); 
boolThreadDistance = false; 
} 
} 
#region Fix GUI 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox1, null, "" }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox2, null, "" }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox3, null, "" }); 
Invoke(callbackText, new Object[] { textBox4, null, "" }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button2, true, true }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button3, true, true }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button6, true, true }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button7, false, false }); 
Invoke(callbackButton, new Object[] { button9, true, true }); 
#endregion 
} 
#endregion 
} 
} 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matematiska och systemtekniska institutionen 
SE-351 95 Växjö 

 
Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04 

http://www.vxu.se/msi/ 


