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I 

Robin Rosengren 

Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes på Sauer-Danfoss i Älmhult som utvecklar och 

tillverka elektroniska kontroller och displayer för terränggående fordon. 

Fordonets styrsystem byggs genom att ansluta enskilda kontrollenheter till 

varandra via en Controller Area Network (CAN) buss. Bandbredden på 

CAN bussen är begränsad och det är viktigt att under systemkonstruktion 

lägga tid att hantera parametrar såsom bussbelastning, jitter och 

meddelandens responstid. Det finns flera verktyg på marknaden som 

dynamiskt kan lyssna på CAN-bussen och visa parametrar. De kan också 

logga CAN-trafiken till fil. Genom att analysera en sådan loggfil skulle det 

vara möjligt att ta fram information hos CAN-systemet som kan användas av 

systemutvecklare.  

Målet med detta examensarbete är att bygga en CAN analysator som läser in 

en CAN logg fil och analysera den. Analysen är i huvudsak att beräkna 

värsta tidens fördröjning på varje unikt CAN meddelande. Matematiken för 

att beräkna detta kommer från en studie från University of York i England 

”Guaranteeing Message Latencies On Control Area Network” [1]. 

Denna rapport kommer först ta upp en kort introduktion om CAN, sedan hur 

tekniken fungerar och hur protokollet är uppbyggd. Efter det går vi igenom 

hur arbetet genomfördes, en presentation av resultatet och en slutsats. 
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Summary 

The final degree project was done at Sauer-Danfoss in Älmhult that develops and 

manufactures electronic controllers and displays for off-highway vehicles. 

The vehicle control systems are built by connecting individual controller 

component to each other via a Controller Area Network (CAN) bus. The 

CAN bus bandwidth is limited and it is important during system design time 

to manage parameters such as bus load, jitter and message latency times. 

There are several tools available on the market that can dynamically listen to 

the CAN bus and display parameters. They can also log the CAN traffic to 

file. By analyzing such a log file it would be possible to determine a set of 

characteristics of the Can-system that are useful information for the system 

developer. 

The goal of this final degree project is to build a CAN analyzer that loading 

a CAN log file and analyze it. The analysis is essentially to calculate the 

worst case latencies of each unique CAN message. The math to calculate 

this comes from a study from University of York in England, “Guaranteeing 

Message latencies On Control Are Network” [1]. 

This report will first take up a brief introduction on CAN, then how the 

technology works and how the protocol is constructed. After that, we review 

how the work was conducted, a presentation of the results and a conclusion. 
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Robin Rosengren 

Abstract 

Analys av värsta fallets respons tid av CAN meddelanden. 

CAN, Respons tid, Nätverk, Analys 
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Förord 

Detta examensarbete har möjliggjorts av Sauer-Danfoss, Älmhult. 

Jag vill passa på att tacka Claes-Göran Svensson för att jag fick denna 

möjlighet, de ingenjörer som har hjälpt mig och min handledare Fredrik 

Björn vid Sauer-Danfoss för allt stöd under examensarbetet. 
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Robin Rosengren 

1. Introduktion 

CAN står för Controller Area Network och är en seriell databuss. Flera 

noder eller styrenheter är inkopplade på samma buss och kan sända 

datameddelanden till varandra. Varje nod i nätverket kan sända och ta emot 

meddelanden, men inte samtidigt. All data som skickas ut på bussen tas 

emot av samtliga noder. 

Alla meddelandena i nätverket har olika prioriteringar. Denna prioritering 

bestäms av ett ID som är unikt för varje meddelande. Lägre ID desto högre 

prioritet. Varje nod i nätverket använder också detta ID för att filtrera bort 

meddelanden som den inte är intresserad av. 

När en nod har skickat ett meddelande så är bussen upptagen. En annan nod 

eller samma nod kan inte skicka ut ett nytt meddelande. Nästa meddelande 

kan endast skickas ut när bussen blir ledig. 

Om en enskild nod vill skicka flera meddelanden så ser den själv till att 

skicka det meddelandet med högst prioritet. Om flera noder vill skicka 

meddelanden samtidigt, skickas det meddelandet som har högst prioritet.      

Bussen består endast av två ledare och är vanligtvis tvinnade för att 

motverka elektriska störningar. Detta gör tekniken väldigt kostnadseffektiv 

och enkelt att implementera. Andra fördelar är säkerheten och snabb 

överföringshastighet (Upp till 1 MB/s). 

CAN har blivit väldigt populär i fordonsindustrin. I en bil kan exempel 

kontrollenhet för motor, sensorer, strålkastare, klimatanläggning och 

antisladdsystem mm vara ihopkopplade i ett eller flera CAN nätverk. 

Fördelen med att koppla ihop flera CAN nätverk är att viktiga funktioner har 

sitt eget nät. Detta för att säkerhetsställa att viktiga nät inte ska kunna störas 

av andra funktioner med låg prioritet. Exempel bromsar och antisladdsystem 

ska inte störas av el hissar eller klimatanläggning.  

 

1.1 Bakgrund 

Problemet med CAN är att de lägre prioriterade meddelandena inte 

garanteras att nå sin destination inom en rimlig tid. Det kan även vara så att 

en lågprioritets meddelande som en nod vill sända aldrig kommer att nå sin 

destination. Därför att det alltid finns högre prioriterade meddelanden på 

bussen eller i noden själv. Dessa högre prioriterade meddelanden sänts så 

ofta att lägre prioriterade meddelanden inte kan nå sin destination inom en 

rimlig tidsram.  I värsta fall kommer låg prioritets meddelande att blir utsvält 

och aldrig få tillgång till bussen. 

Detta problem kan lösas genom att beräknar värsta fallet fördröjning för vare 

meddelande i ett CAN system. Denna analys kallas för Tindell’s analys och 
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beskrevs i en rapport av Ken Tindell och Allan Burns från 1994 [1]. Denna 

analys visade sig ha vissa brister som åtgärdades i en ny rapport av bland 

annat Alan Burns som utgavs år 2007 [2]. Denna matematiska analys är en 

modifiering av kända algoritmer för att beräkna prioritets ”pre-emptive” 

schemaläggning för en enkelkärnig processor. 

Det finns flera verktyg som kan lyssna på CAN trafiken och skapa en loggfil 

för alla meddelanden på bussen och visa vid vilken tid varje meddelande 

anlände till sin destination. 

 

1.2 Syfte och mål 

Arbetets mål är att programmera ett program som beräknar värsta fallets 

fördröjning för varje meddelande i ett CAN system. Detta genom att 

analysera, göra antaganden från en CANloggfil och använda sig av Tindell’s 

analys algoritm [2].  

Programmet ska ha en snygg layout och visa resultatet i tabeller och 

diagram. Bussanvändningen ska även visas och beräknas för alla 

meddelanden. 

Syftet med detta är att göra det möjligt för ingenjörer som designar CAN-

system att kontrollera och göra justeringar för att optimera systemet.  

 

 

1.3 Historik 

CAN utvecklades av företaget Robert Bosch GmbH i början på 1983 och 

presenterades på Society of Automotive Engineers Congress 1986. Detta var 

starten för CAN och kort därpå utvecklades de första CAN kontrollerna från 

Intel och Philips.  

Mercedes var den första fordonstillverkaren att installera CAN i sina bilar, 

1991 S - class. Efter det började andra tillverkare som Volvo, Saab, BMW, 

Volkswagen, Ford, Renault också använda CAN i sina bilar.  

Från 1990 till 2000 ökades antalet sensorer och ställdon i en bil med ca 10 

gånger så många. Att koppla ihop dem i ett CAN nätverk blev då en 

betydligt mer effektiv lösning och kostnadseffektivare. Nu med betydligt 

färre ledare till alla enheter, istället för flera hundra separata anslutningar. 

På tidigt 1990 tal ansåg man att CAN vara väldigt bra på att sända högt 

prioriterade meddelanden med låg tidsfördröjning. Alla meddelanden har en 

tidsgräns som bestäms av designen av CAN systemet. Men det var inte 

garanterat att de lägre prioriterade meddelandena skulle nå denna tidsgräns. 

Så för att garantera att alla meddelandena anlände i tid gjorde man 
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omfattande tester. Efter att dessa tester var gjorda på CAN nätverket, kunde 

man garantera att alla meddelandena kom fram inom rimlig tid. Men för att 

garantera tidsramen kom man dock bara upp i en bussanvändning på högts 

40 %. Detta betydde att över halva tiden använts inte bussen, vilket är slöseri 

på resurser. 

Senare kom Tindell’s analys metod [1] 1994, för att beräkna värsta fallets 

fördröjning för alla meddelanden i ett CAN nätverk. Med denna 

matematiska analys kunde man beräkna den maximala tiden det tog för varje 

meddelande att nå sin destination. Detta ledde till att det gick betydligt 

snabbare att testa varje CAN nätverk och samtidigt kunde man nå en 

bussanvändning på ca 80 %. Detta var stora framsteg inom CAN tekniken. 

Volvo var en av de första som uppmärksammande denna metod för CAN 

bussar 1995. De använde denna metod på deras då kommande modell Volvo 

S80. Efter succén med detta projekt började ett svenskt företag vid namn 

Volcano Communication Technologies AB att bygga ett kommersiellt 

analysverktyg där de använde Tindell’s analys metod. Sedan 1998 har 

många företag i fordonsindustrin använt dessa verktyg. 

Senare visade det sig att metoden hade brister. Den existerande metodenen 

kunde godkänna meddelanden som i praktiken inte uppnådde sin tidsgräns. 

Det tog fram till 2007 innan detta bevisades och en ny förbättrad metod av 

Tindell’s analys [2] togs fram. Problemet med den föregående analysen var 

att man gjorde många felaktiga antagningar.  
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2. Teori 

Här beskriv det mest grundläggande om CAN protokollet. För att få en 

djupare information läs CAN specification 2.0 [3]. 

 

2.1 CAN Protokoll 

CAN använder sig av Carrier Sense Multiple Access / Collison Resolution 

(CSMA/CR) för att avgöra och reglera tillgången till ett delat fysisk medium 

som en elektrisk buss. 

Om bussen är fri kan vilken nod som helst börja sända. Den nod som hinner 

sända först äger bussen och alla andra noder går över till lyssningsläge. I 

lyssningsläge tar alla noder emot meddelandet som skickas av sändaren. 

Ingen nod har då möjlighet att skicka ett meddelande och måste därmed 

vänta på att bussen blir ledig igen.  

Sänder flera noder meddelanden samtidigt kommer det meddelandet med 

högst prioritet att vinna tillgång till bussen. 

Alla noder som följer CAN protokollet vet att om en bit är 0 så är den 

dominant och om den är 1 är den recessiv. Så om två noder sänder samtidigt, 

men med olika bitar kommer den dominanta biten att synas på bussen. 

I figur 2.1 sänder tre stycken noder ett varsitt meddelande samtidigt på bussen. 

Så fort en nod sänder en dominant bit så blir bussen dominant. Sänder alla noder 

en recessiv bit under samma tidpunkt så blir bussen recessive. Varje nod jämför 

sin sända bit med värdet på bussen. Är dessa bitar lika så får noden fortsätta att 

Figur 2.1. Node 3 vinner tillgång till bussen. De andra noderna går till 

lyssningsläge. 
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försöka vinna tillgång till bussen. Annars går noden till lyssningsläge och inser 

att den har förlorat. Så fort bussen blir fri försöker de förlorade noderna igen att 

vinna tillgång till den. 

 

2.2 CAN Teknologi 

Ett CAN meddelande består av fyra olika ramtyper som kan sändas ut på 

bussen. 

 Data frame – Vanligaste som används när en nod sänder data. 

 Remote frame – Begär en sändning av en data frame från en annan nod. 

 Error frame – Sänds när ett fel uppstår på bussen 

 Overload frame – Sänds ut av en nod som behöver mera tid att bearbeta 

inkommande data. Förekommer inte i moderna system. 

  

Data frames finns i två olika format och skickas av en nod för att sända data 

till en eller flera mottagare.  

 
Figur 2.2 

Enda skillnaden mellan standard-format och extended-format är att standard 

format har support för 11 bitars id, medan extended-format har support för 

29 bitars id. Båda dessa format kan förekomma i samma system. 
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Remote frame skickas ut för att begära en data frame med samma ID och 

samma data längd. Denna sorts frame används oftast inte i moderna system. 

Error frame skickar ut 6 stycken bitar av samma värde när en nod 

upptäcker ett fel. 

 

2.3 Bit stuffing 
 

Ett CAN meddelande är kodat med en metod som kallas för bit stuffing. När 

en sändare upptäcker fem identiska bitar på rad så sätts automatiskt en 

motsatt bit in i bitströmmen. 

 

Ex. 

Bitsekvens att sända:  1011111101000001 

Stuffed bit sekvens:  101111101010000011 

De-stuffed bit-sekvens mottagit: 1011111101000001 
 

Denna metod måste användas för att elektroniken ska fungerar. Detta för att 

alla noder i CAN nätverket har olika klockor. Dessa klockor måste 

synkroniseras mot bussen så att noden samplar rätt. Detta kan endast göras 

när bussen skiftar från 0 till 1 eller tvärtom. Innan ett meddelande skickas ut 

så kan nodernas klockor var osynkroniserade. Så även här sker en 

synkronisering. 

 

 

2.4 CRC 

Cyclic redundancy check är en felkod som används av CAN för att 

kontrollera att data som skickades inte har ändrats under sändningen. CRC 

är vanlig för att den är enkel att implementera i binär data och mycket 

träffsäker att upptäcka fel. Den slutliga beräknade CRC-koden får en längd 

på 15 bitar. 

 

 

2.5 Respons tids Analys 
 

Responstid av ett CAN meddelande definieras som tiden det tar för 

processorn att sätta meddelandet i kön till det att meddelandet anländer till 

målet. 

 

Det finns ett stort intresse för utvecklare som använder CAN att förutsäga 

respons tiden. I ett modernt fordon kan det finnas upp till 500 olika 

meddelanden med 2500 olika signaler. En signal definieras som en specifik 

information i ett meddelande. Dessa signaler kan bland annat vara allt från 

fordonets hastighet, temperaturen i olja, fönster position, fel koder eller 

annan information. Många av dessa signaler är väldigt viktigt att de kommer 
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fram i tid. Exempel om en enhet läser av när bromspedalen är nertryckt. Då 

måste denna enhet skicka ut ett meddelande med denna information (en 

signal). Noden som har hand om bromsljuset tar emot detta meddelande och 

tänder bromsljuset. Allt detta måste ske med några få millisekunder efter det 

att bromspedalen är nertryckt. Skulle det ta en eller flera sekunder för 

meddelandet att nå fram, är detta inte ok. Därför är det väldigt viktigt att 

varje unikt CAN-meddelande har en tidsgräns som den garantera att hålla.  
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3. Metod 
 

Examensarbetet bygger på att utveckla ett program som analysera en 

CANloggfil och beräkna värsta tidens fördröjning för varje unikt 

meddelande.  

 

Ett CAN-system kan bestå av en mängd med periodiska och oregelbundna 

meddelanden. Varje meddelande har ett unikt ID och innehåller data som 

beskriver en viss specifik funktion. 

 

En CANloggfil som ska analyseras innehåller alla meddelandena som har 

skickats ut på bussen under en viss tid. Den information som finns för varje 

meddelande är ID, format, data och tiden då meddelandet anlände till sin 

destination. 

 
Figur 3.1. Utdrag från en CAN log fil. 

Varje unikt meddelande kommer att antas vara periodiskt genom att 

kontrollera den kortaste tiden mellan två meddelande med samma id. Någon 

gång kommer två likadan meddelanden skickas väldigt nära inpå varandra.  

Den kortaste tiden när detta inträffa kan man anta är periodtiden för det 

specifika meddelandet. 

 

 
Figur 3.2. Antagandet av period tiden 

 

Denna fil kommer även att användas för att återskapa varje meddelande i 

binär form. Detta för att kunna beräkna den verkliga tiden det tar för varje 

meddelande att blockerar bussen. Man kommer också kunna beräkna 

bussanvändningen, antalet bitar som går åt för bit stuffing och byte 

fördelningen på meddelandets data. 
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Funktionella huvudsakliga krav på programmet 

 

 Öppna och visa en CAN loggfil. 

 Data presenteras i tabellform eller i ett diagram. 

 Anta period tiden från CAN loggfilen. 

 Beräkna sändningstid och blocktid för varje unikt meddelande. 

 Beräkna värsta tidens fördröjning för varje unikt meddelande. 

 

Ytterligare tillagda funktioner till programmet 

 

 Beräkna buss användningen, bytefördelningen och antalet bit 

stuffing för alla meddelanden. 
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4. Genomförande 

Innan projektets start hade jag inga erfarenheter om CAN och inte någon 

större förståelse bakom matematiken för själva analysen. Halva tiden av 

projektets arbete gick åt att studera, för att skaffa förståelse och kunskap 

inom detta område. Jag började med att studera hur CAN teoretiskt fungerar 

genom att läsa och studera bland annat CAN specifikationen [3]. Genom att 

ha fått en förståelse om hur CAN är uppbyggt kunde jag gå vidare och 

studera matematiken från Tindell’s analysmetod [1,2]. All denna kunskap 

var viktig att kunna i detalj för att göra en så rättvis implementation av CAN 

som möjligt i programmet. 

När jag hade fått tillräckligt med förståelse över tekniken började jag med att 

planera hur applikationen skulle programmeras. Jag gjorde en lista på vilka 

funktioner jag ville ha med i programmet och flödesdiagram över de 

självklara algoritmerna. Exempel läsa in loggfilen, återskapa binär data från 

ett meddelande och beräkna värsta tidens fördröjning för varje unikt 

meddelande. Det gjordes även en design i UML innan 

programmeringsarbetet sattes igång [Se Bilaga 2]. 

Programmeringsspråket som användes är C# och utvecklingsverktyget 

Visual Studio 2012 med dotnet framework version 4. I denna version finns 

även en färdig komponent, för att göra egna diagram. Som användes för att 

presentera data för användaren. En annan komponent för att presentera data i 

tabellform som användes var en DataGridView. 

En tabell var perfekt att använda för att visa en lista på alla meddelanden och 

den slutgiltiga analysen för varje unikt meddelande. Medan diagram var bra 

att använda för att visa buss användningen, bytefördelningen och totala 

antalet bitar som gick förlorade på grund av bit stuffing.   

Varje vecka hade jag ett inbokat möte med min handledare på Sauer-Danfoss. 

Där visade jag upp hur långt jag hade kommit på mitt arbete och gick 

igenom eventuella problem som har uppstått på vägen. Det som vi gick 

igenom var bland annat hur programmet ska designas och vilka funktioner 

som ska implementeras. Problem som dök upp var bland annat antagandet 

av periodtiden och beräkning och analys av bussanvändningen. Efter varje 

möte sattes nya mål upp till nästa gång. 
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5. Resultat 

Valet av C# visade sig vara ett bra val för att implementera en första 

prototyp av programmet. Det gick snabbt och effektivt att implementera 

koden. Komponenten för att visa diagram och tabell var väldigt smidiga att 

använda, för att visa den slutliga beräkningen av analysen för användaren. 

Analysen för värsta tidens fördröjning presenteras i tabellform för varje 

unikt meddelande. Användaren kan välja om de unika meddelanden ska 

analyseras och beräknas med den teoretiska eller verkliga tiden som 

meddelandet existerade på bussen. Den teoretiska tiden beräknas med den 

maximala längden bitar data med värsta möjliga bitstuffing. Den verkliga 

tiden beräkna med data som hämtades från CAN-logfilen. 

 

 

5.1 Static CAN Analyzator 

Det första som händer när man startar programmet är att man får välja att 

öppna en CANloggfil, se figur 3.1 för att se ett utdrag från en sådan fil. 

 
Figur 5.1 

När filen har lästs in så visas en överblick av loggfilens innehåll i 

tidsordning. Bland annat Meddelandets ID, vilket format se figur 2.2 och 
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data som skickats i HEX. Den visar även hur många unika meddelanden 

som finns och det totala antalet meddelanden som finns i logg filen. 

 
Figur 5.2 

I Fliken Analyze analyseras alla meddelandena. Innan analysen så väljer 

man vilken hastighet som bussen kördes i när man skapade loggfilen. Hur 

filen ska analyseras och om man vill lägga på en fördröjning. Fördröjningen 

är den tiden det tar för noden att lägga meddelandet i sin egen kö. En nod 

kan ha flera meddelanden i kö, som väntas på att skickas ut på bussen. Dessa 

meddelanden måste sorteras i rätt prioriteringsordning innan de skickas ut. 

Detta kan leda till en viss fördröjning, som kallas för jitter.  

När filen har analyserats klart så presenteras uträkningarna i tabellform och 

meddelanden sorteras i prioriteringsordning. 

 Transmission Time – Den tiden det tar att skicka meddelandet på 

bussen. 

 Period Time – Hur ofta meddelandet skickas. 

 Blocking Time – Den maximala tiden meddelandet får vänta på lägre 

prioriterade meddelanden. 

 Worst Case Response Time – Den maximala fördröjningen det kan 

ta för meddelandet att komma fram till sin eller sina destinationer. 
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Se bilaga 1 för att få en överblick vilka formler som användes för den 

matematiska beräkningen.  

 
Figur 5.3 

I fliken Buss Utilization så beräknas den totala buss användningen.  

I x led visas tiden i milli sekunder och i y led buss användningen i procent. I 

denna loggfil så har man lyssnat på bussen i ca 15,1 sekunder och 

bussanvändningen ligger mellan 8 – 12 %. 

Innan man gör denna beräkning kan man sätta två stycken parametrar. Dessa 

två parametrar ställer man för att filtrera kurvan. Size bestämmer hur stort 

området är som ska beräknas och sample hur ofta som beräkningen ska ske. 

I exemplet i figur 5.3 så sätter man size till 200 och sample till 50 innan man 

gör beräkningen. Med dessa inställningar beräknar man först buss 

användningen mellan tiden 0 och 200. Sedan flyttar man rutan 50 ms och 

beräknar buss användningen mellan 50 – 250 ms. Nästa sample är mellan 

100 – 300 ms. Med denna metod kan man få en väldigt fin filtrerad kurva. 
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Figur  5.4. Det totala antalet byte av data som har skickats och hur fördelningen av 

byten är uppdelat. Diagrammet visar att mer än ¼ av byten är bara ettor.   

Information om antalet byte som skickas kan vara bra för att optimera CAN 

systemet. Skickas det till exempel många ettor eller nollor på raken så 

skapas det väldigt många stuff bits. Detta är onödig data och leder till extra 

hög bussanvändning. Kan man optimera detta så får man ner 

bussandvändningen som leder till effektivare system.  

 
Figur 5.5. Hur många stuff bitar som skickas för varje meddelande 
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6. Diskussion och slutsatser 

Mycket tid spenderades på att lära sig hur CAN och den matematiska 

analysmetoden Tindell’s analys [1,2] fungerar. Detta för att få kunskap och 

underlag för att kunna ta fram en så bra kravspecifikation som möjligt. Det 

är väldigt viktigt ifall en kravspecifikation är ofullständig eller felaktig, kan 

det drar ut på tiden eller i värsta fall orsaka att projekt måste omstartas. 

Resultatet av programmet som implementerades till Sauer-Danfoss 

fungerade bra. Det visar att det är möjligt att analysera CAN i system med 

periodiska meddelanden. Dock finns det vissa begränsningar när man 

analyserar från en CAN-loggfil och med Tindell’s analysmetod [1,2]. En av 

begränsningarna uppkom när man gjorde en analys av ett sporadiskt system 

(meddelanden som inte skickas i bestämda tidsintervaller). Dessa system 

beräknades väldigt missvisande när man analyserade med Tindell’s 

analysmetod [1,2]. 

Antagandet av periodtiden från loggfilen blir inte heller den optimal. I 

loggfilen loggas alla meddelanden i den tidsordningen som de anlände till 

sin destination. Så genom att återskapa ett meddelande på bitnivå kan man 

beräkna vilken tid meddelandet skickades ut på bussen. Men man kan inte 

veta vilken tid meddelandet var tänkt att skickas. Meddelandet kan ha legat i 

kö en viss tid i noden eller väntat på att bussen ska ha blivit ledig. Det är för 

att högre prioriterade meddelanden har fått företräde.  

Det medför att med den metoden som använts i rapporten för att anta 

periodtiden inte kommer att stämma. Periodtiden kan både bli mindre och 

större än den verkliga periodtiden i teorin. Men med största sannolikhet blir 

den mindre om man analyserar en stor fil med många meddelanden. 

 
Figur 6.1. Exempel på när period tiden blir mindre 
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Bilden ovan (Figur 6.1) visar att antagande av periodtiden i detta fall blir 2 

millisekunder, men i verkligheten är tiden 2,5 millisekunder för meddelandet 

A. Den antagna periodtiden för meddelandet B blir även den något mindre 

än den verkliga tiden. Detta uppkommer för att antagandet inte tar hänsyn 

till den tid meddelandet fått vänta på att bussen ska bli ledig. Meddelandet C 

med lägsta prioritet kan man inte beräknas med en rättvis periodtid. Det är 

för att det är för få meddelanden i exemplet.  

Detta bevisar att metoden inte tar fram några exakta periodtider för varje 

unikt meddelande, när man anta tiden på detta sätt från en loggfil. För att 

programmet ska kunna göra en mer exakt analys så måste man hitta en 

metod för att ta fram mer noggrann periodtid. Man skulle kunna skapa en 

matematisk modell för att beräkna denna tid. Jag tror att det är möjligt, dock 

kräver detta en djupare analys. 

För att göra denna analys så kan man programmera ett program för att 

simulera ett optimalt system. Från denna simulering kan man sedan få ut 

data som kan användas som underlag för att skapa en mer exakt matematisk 

analys. 

Man skulle även kunna skapa ett mer komplett simuleringsverktyg för att 

ersätta den matematiska modellen. Fördelen med en analys från en sådan 

simulering skulle då vara att man kan analysera meddelanden med 

sporadiska sändningar. Nackdelen är att det skulle ta betydligt längre tid och 

kräver en kraftfull hårdvara för att köra simuleringen så effektivt som 

möjligt. Denna metod skulle naturligtvis vara svårare att implementera för 

man har ingen matematisk modell att följa. Man skulle få implementera 

CAN protokollet i mjukvaran och ta hänsyn till alla tänkbara fel. Sådana fel 

som kan inträffa är att ett meddelande inte kommer fram och får sändas om. 

Det är viktigt att tänka på för att få ett så optimalt och exakt resultat som 

möjligt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att analysen fungerar, men den ger inte 

optimala värden. 

 

Vad kunde göras bättre? 

För att säkerhetsställa att alla algoritmer och funktioner i programmet 

förväntas göra som de ska, bör man skriva enhetstester. Tester som man 

skriver i programkod för att testa programmets viktigaste delar. Detta var 

något som inte prioriterades på grund av tidsbrist.  

Funktionen för fördelningen av data ”byte” (figur 5.4) hade varit mer 

givande om man hade kunnat se fördelningen unikt per meddelande. Då 

hade designern av CAN systemet kunna programmera om det specifika 

meddelande som ex skickar många 0xFF eller 0x00. Som jag tog upp 
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tidigare i rapporten, om att många ettor eller nollor skickas i följd så skapas 

”bit stuffing”, vilket är onödig data som inte ger något. Då skulle man kunna 

ändra detta meddelande till någon annan data som betyder samma sak, men 

som inte skapar onödig ”bit stuffing”. Detta skulle göra så att man får ner 

bussanvändningen och får ett något effektivare system. Denna uppgradering 

av funktionen fanns det tyvärr inte tid att lägga till. Som det ser ut nu visar 

den bara byte fördelningen för alla meddelanden, vilket inte ger nödvändig 

information till användaren.  

Samma sak gäller funktionen för ”bit stuffing” (figur 5.5), som visar stuff 

bitar för alla signaler (meddelanden som inte är unika) i tidsordning. Här 

hade det också varit bättre om man hade visat stuff bitar för varje unikt 

meddelande. 

Varje unikt meddelande kan skicka olika data, exempelvis en signal för att 

tända bromsljuset och en för att släcka. All olik data i ett unikt meddelande 

borde man också ta hänsyn till och visa i bytefördelningen (figur 5.4) och i 

”bit stuffing” (figur 5.5) funktionen.  

 

Vad gjorde jag bra? 

Mycket tid spenderades på att planera och skapa rätt underlag. Detta 

medförde att endast 1/3 av tiden behövdes för att utveckla prototypen. 

Meningen i början var att jag skulle programmera prototypen i Delphi. Men 

övergick sedan att programmera i C# istället. Detta för att utvecklingstiden 

går snabbare och tillgången till flera färdiga ramverk. C# är ett av de språken 

som används flitigast just nu inom företag, vilket gör att detta 

examensarbete blir mer meriterande i ett CV.    

 

Vad lärde jag mig? 

Jag lärde mig hur ett CAN nätverk fungerar väldigt detaljerat, och vad det 

används till. Detta är kunskaper som jag kommer ha väldigt stor nytta av. 

Min analysförmåga och att första vetenskapliga texter förbättrades, genom 

att få en förståelse i Tindell’s analysmetod [1,2]. 

 

Vad skulle jag gjort annorlunda, om jag fått göra om det? 

Bygga någon form av simulering och försöka skapa en bättre matematisk 

modell. Men då hade jag fått dra ner på de extra funktionerna i prototypen, 

för att får mera tid. 
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Bilaga 1. Matematik 

Här listas formlerna som användes för att göra beräkningarna. För att få en 

djupare kunskap läs CAN Controller Area Network (CAN) Schedulability 

Analysis: Refuted, Revisited and Revised [2]. 
 

 

?𝑚 =  Message or priority 

 

𝑅𝑚 = Worst case response time defines as the longest time between the start of a 

task queuing m and the latest time that the message arrives at the destination 

stations. 

 

𝐷𝑚 =   The deadline of the message. This variable can’t be analyzed from a can 

log file. 

 

𝑊𝑚 =  Queuing delay. The longest time that the message can remain in the CAN 

controller queue before commencing successful transmission on the bus  

 

𝐶𝑚 =  Maximum transmission time that the message m can take to be 

transmitted 

 

𝑇𝑚 =  Period or minimum interval time, of the message m 

 

𝐵𝑚 =  Blocking delay. Lower priority messages that is transmitted when 

message m is enqued 

 

Variables 

𝑠𝑚 = 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠,   𝑜𝑓 𝑎 𝑐𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑚 

𝑡𝑏𝑖𝑡 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑡 

 

User input variables 

𝐽𝑚 = Queuing jitter, CPU scheduling variations in its own computation time. 

Bit rate = Speed of a CAN network. 

 

Formula 

𝑡𝑏𝑖𝑡 =
1

𝐵𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒
 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑠    (1) 

 

Calculate maximum message transmission time with worst case bit stuffing:

     (2) 

𝐶𝑚 = (55 + 10𝑠𝑚) 𝑡𝑏𝑖𝑡 If standard format (11 – bit Identifiers) 

𝐶𝑚 = (80 + 10𝑠𝑚) 𝑡𝑏𝑖𝑡 If Extended format (29 – bit Identifiers) 

 

The worst case of blocking time is given by:  
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𝐵𝑚 = 𝑀𝑎𝑥⏟
𝐾𝜖𝑙𝑝(𝑚)

(𝐶𝑘)     (3) 

Where lp(m) is a set of messages with lower priority than m 

 

 

Calculate the response time of each q instances of messages m inside the busy 

period     (4) 

𝑊𝑚(𝑞) =  𝐵𝑚 + 𝑞𝐶𝑚 +  ∑ Ceiling(
𝑊𝑚 +  𝐽𝑘 +  𝑡𝑏𝑖𝑡

𝑇𝑘
𝐾𝜖ℎ𝑝(𝑚)

)𝐶𝑘 

  
Where hp(m) is a set of messages with Higher priority than m 

Recurrence relation: 

Starting value: 𝑊𝑚
0(𝑞) = 𝐵𝑚  if q=0 

Starting value: 𝑊𝑚
0(𝑞) = 𝑊𝑚(𝑞 − 1) + 𝐶𝑚 if q>0 

Finishing: 𝑊𝑚
𝑛+1(𝑞) =  𝑊𝑚

𝑛(𝑞) 

 

The worst case response time of message m with instance q is given by:

  

𝑅𝑚(𝑞) =  𝐽𝑚 + 𝑊𝑚(𝑞) − 𝑞𝑇𝑚 + 𝐶𝑚   (5) 

Where q range from 0 to the last instance 𝑞𝑚𝑎𝑥 of m inside the busy period.  

 

The length longest busy period 𝐿𝑚 can be calculated as: (6) 

𝐿𝑚 =  𝐵𝑚 + ∑ Ceiling(
𝐿𝑚 +  𝐽𝑘

𝑇𝑘
𝐾𝜖ℎ𝑝(𝑚)∪{𝑚}

)𝐶𝑘 

      

Recurrence relation: 

Starting value: 𝐿𝑚
0 = 𝐶𝑚 

Finishing: 𝐿𝑚
𝑛+1 =  𝐿𝑚

𝑛  

 

The maximum index of the instance in the busy period is:  (6) 

𝑞𝑚
𝑚𝑎𝑥 = Ceiling (

𝐿𝑚+ 𝐽𝑚

𝑇𝑚
) − 1   

     

   

The final worst case response time:   (8) 

𝑅𝑚 = 𝑀𝑎𝑥⏟
𝑞=0..𝑞𝑚𝑎𝑥

(𝑅𝑚(𝑞))    

  

Bus utilization:    (9)

      

𝑈 =  ∑
𝐶𝑘

𝑇𝑘

𝑀𝑎𝑥(𝑚)

𝑘=1
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Bilaga 2. UML 
 

 



  
 

 


