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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en del i ett utvecklingsarbete som sker för att förenkla arbetet 
vid prototypframtagning av reglersystem. Inbyggda system blir mer avancerade och 
komplexa och därmed ökar utvecklarens behov för att enkelt och snabbt komma igång 
med en första prototyp. Detta genom att testa, verifiera och felsöka direkt på 
prototypenheten utöver den traditionella kompilator- och debuggmiljön. Detta 
utvecklingsverktyg kallas On Target Prototyping (OTP). 
 
Ett av målen för detta examensarbete har varit att ta fram hårdvara och tillhörande 
mjukvara till detta utvecklingsverktyg. Kommunikationen mellan OTP plattformen och 
PC sköts med hjälp av USB och XCP on USB. USB protokollet har ingått i den 
litteraturstudie som utförts för att utreda förutsättningarna för en snabbare 
kommunikation än traditionell seriell kommunikation. Det visade sig tyvärr att USB 
protokollet var mer komplicerat än vad som antogs då examensarbetet startade. I den 
här tillämpningen med OTP krävs det att data skickas via USB i så nära realtid som 
möjligt för att kunna analyseras och presenteras i Caldesk. Detta utgör ett problem då 
USB endast har en överföringstyp, isochronous, som klarar av större datamängder och 
att data kommer fram vid utsatt tid. Denna typ av överföring har inte möjlighet till 
omsändning utan meddelar endast att datapaketet innehöll fel. Om man istället väljer att 
prioritera att rätt data kommer fram genom att felkontroll tillämpas (bulk, control och 
interrupt) sjunker överföringshastigheten och tidpunkten för leverans kan inte 
garanteras. 
 
Båda fallen utgör ett problem för OTP då idén bakom att använda USB kommunikation 
för denna realtidsapplikation var att få tillgång till hög överföringshastighet av mätdata 
som sedan kan analyseras. Att välja mellan att eventuellt få fel mätdata eller att få 
mätdata levererat för sent är inte en godtagbar kompromiss för denna tillämpning. 
Därför föreslår detta examensarbete att för fortsatt utveckling av OTP verktyget bör ett 
annat kommunikationsgränssnitt användas där dessa avvägningar inte behöver göras. 
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Abstract 
This thesis is part of a development which is to simplify the work of the prototyping of 
control systems. Embedded systems become more advanced and complex, thereby 
increasing the developer needs to easily and quickly get started with a first prototype. 
And to test, verify and debug directly on the prototype unit in addition to the traditional 
compiler and debuggmiljön. This development is called On Target Prototyping (OTP). 
 
One objective of this thesis was to develop hardware and related software to the 
developer. Communication but OTP platform and the PC was using the USB and XCP 
on USB. USB protocol has been part of the literature study was performed to investigate 
the feasibility of a faster communication than traditional serial communication. 
Unfortunately it turned out that the USB protocol was more complicated than was 
assumed when the thesis work started. In this application the OTP is required to send 
data via USB as close to real time as possible in order to be analyzed and presented in 
Caldesk. This presents a problem when the USB has only one Transfer Type, 
isochronous, which can handle larger amounts of data and that data will arrive on time. 
Unfortunately, this type of transfer is not possible without resending informs only that 
data packet contained errors. If you instead choose to give priority to the right data will 
be presented by the error control applied (bulk, control and interrupt) transfer rate drops 
and the time of delivery can not be guaranteed. 
 
Both cases pose a problem for OTP since the idea behind using USB communications 
for the real-time application was to obtain high throughput of experimental data which 
can then be analyzed. The choice to possibly get the wrong measurement or to obtain 
measurement data delivered too late is not an acceptable compromise for this 
application. Therefore, this thesis suggests that the continued development of the OTP 
tool uses a different communication interfaces where these considerations do not have 
to be made. 
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Ordlista 
 
Listan innehåller ord och förkortningar som förekommer i rapporten. 
 
USB Universal Serial Bus, ett protokoll för kommunikation mellan en dator (host) 

och en enhet (device). Flera olika standarder för överhastigheten finns; low-
speed 1,5 Mbit/s, full-speed 12 Mbit/s och high-speed 480 Mbit/s 

CAN Controller Area Network, ett kommunikationsprotokoll som främst används 
inom fordonsindustrin. Karakteriseras av hög säkerhet och tillförlitlighet. 

Endpoint All kommunikation över USB sker via endpoints. Det finns tre typer av 
endpoints inom protokollet; Setup, IN och OUT. Valet av endpoint avgör 
vilken fysisk buffer den skickade informationen ska hamna i.  

Enhet En yttre enhet som ansluts till PC:n via USB. Exempel på enheter är 
datormus, skrivare, usb-minne etc. Kan även kallas för device. 

Host Den part i en USB koppling som dikterar villkoren för hur kommunikationen 
sköts. Normalt är det en PC som är host och sköter kommunikationen med en 
USB enhet. 

OTP On Target Prototyping – ett system som möjliggör att testa, verifiera och 
felsöka direkt på prototypenheten. 

Device Se enhet 

ASAM Association for Standardisation of Automation and Measuring Systems, en 
organisation som arbetar för en standardisering av automation och 
mätsystem. Står bakom standarden för XCP on USB. 

XCP on USB Extended Calibration Protocol via USB anslutning. Ett nätverksprotokoll 
utvecklat av ASAM för att möjliggöra en standardiserad metod att överföra 
mät- och kalibreringsdata. X står för möjligheten att välja vilket 
kommunikationsprotokoll som skall användas. Tillgängliga protokoll vid 
rapportens tryckning är t ex CAN, Ethernet, Flexray, SxI och USB. 

dSpace Företag som tillverkar och utvecklar hård- och mjukvara för utveckling och 
testning av styr- och reglerutrustning. 

Caldesk Programvara från dSpace som möjliggör parameterkalibrering och loggning 
av mätdata vid utvecklingsarbete. 

WDM Windows Driver Model – ett ramverk för enhetsdrivrutiner på Windows 
operativsystem 

PID Packet IDentifier – Ett fält i ett överföringspaket som innehåller 8-bitar. De 
fyra första identifierar vilken typ av paket det är frågan om och de följande 
fyra bitarna används för felkontroll. Det finns 10 definierade koder för PID 
som beskriver paketet i low- och fullspeed. 

API Application Programming Interface är en regeluppsättning för hur en viss 
programvara kan kommunicera med annan programvara. 

I/O Input / Output - beskriver det dataflöde som sker genom ett gränssnitt. 

 
 



 
 

1 Introduktion 
Detta examensarbete är en del i ett utvecklingsarbete som sker för att förenkla 
arbetet vid prototyputveckling av reglersystem. Förenklingen sker genom att steg 
som normalt ingår vid produktutveckling rationaliseras bort då utvecklingsarbetet 
sker delvis automatiserat och fördefinierat på den processor som ska användas i 
slutprodukten. 
Examensarbetet har utförts under hösten 2007 på Fengco Real Time Control AB 
som tillhandahåller kompetens inom reglersystem och inbyggda system samt är 
distributör för dSpace produkter i Sverige.  

1.1 Syfte 
Inbyggda system blir allt mer avancerade och komplexa. Verktyg för utveckling och 
testning av styrenheter överensstämmer inte med utvecklarnas behov för att enkelt 
och snabbt komma igång med en första prototyp samt att testa, verifiera och felsöka 
direkt på prototypenheten utöver den traditionella kompilator- och debuggmiljön. 
Genom att utöka loggningsmöjligheterna från att enbart logga externa signaler till att 
även inkludera interna signaler förenklas utvecklings- och felsökningsarbetet. 
Existerande koncept som dSpace-system är fortfarande för dyra eller för avancerade 
för många medelstora och mindre företag som inte har lika krävande applikationer. 
Därmed finns det ett behov av ett nytt utvecklingsverktyg inom detta område.  

1.2 Mål 
Målet för detta examensarbete är att ta fram hårdvaran med tillhörande mjukvara till 
ett utvecklingsverktyg för snabb utveckling av en inbyggd styrenhet som använder 
en fristående processor. Denna miljö kallas On Target Prototyping (OTP). Uppgiften 
är att ta fram en OTP-hårdvara som fungerar i PC-miljö och som kommunicerar med 
dSpace CalDesk via protokollet XCP on USB.  
 
Inom examensarbetet kommer följande delar att genomföras eller utvecklas för OTP. 

- Utvärdera och granska alternativa utvecklingskort med USB anslutning och 
färdig USB drivrutin. 

- Genomföra en litteraturstudie av USB protokollet 
- Konfigurera utvecklingskortets USB drivrutin för användning mot Caldesk 

via XCP protokollet. 
- Konfigurera en drivrutin för USB anslutningen på PC mot Caldesk. 
- Verifiera kommunikationen mellan utvecklingskort och Caldesk via XCP 
- Dokumentation av arbetet 
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I ett senare utvecklingsskede, ingår ej i detta examensarbete, är tanken att OTP 
verktyget ska klara av en automatiserad hantering av:  

- Drivrutiner för processorns interface såsom I/O, CAN och USB.  
- Nedladdning av styrprogram till processorns flash minne. 
- Styra och kalibrera parametrar samt logga signaler i realtid på PC.  

1.3 Avgränsningar 
För att begränsa omfattningen av detta examensarbete har vissa avgränsningar 
gjorts. Detta eftersom examensarbetet ska motsvara 20 veckors heltidsarbete.  
Litteraturstudien som behandlar USB protokollet och har avgränsats till att i 
huvudsak omfatta de delar av USB protokollet som är relevanta för detta 
examensarbete. USB protokollet är mycket omfattande och stora delar av det har 
ingen relevans för detta examensarbete. Därför har litteraturstudien begränsats till 
den övergripande strukturen och den del som står för kommunikation mellan 
enheter. Övriga delar har lämnats utanför det här examensarbetet. 

1.4 Metod och disposition 
Arbetet har indelats fem i olika faser; etablerings- och planeringsfas, fördjupningsfas 
med litteraturstudie, utvecklingsfas, test- och verifieringsfas samt en 
dokumentationsfas.  
 
Den första fasen, etablering och planering, varade omkring två veckor och då 
fastlades en plan för det fortsatta arbetet. Utöver detta undersöktes marknaden på 
lämpliga processorer och utvecklingskort med stöd för USB och i samråd med 
handledare och representanter för Fengco beställdes utvecklingskort. 
 
Inom litteraturstudien är det protokollet för USB som har studerats i detalj med 
avgränsningar enligt ovan. Denna studie varade i omkring fem veckor men kunde ha 
utökats för att täcka in större delar av protokollen och få en utökad kunskap inom 
området.  
 
Huvudarbetet inom detta examensarbete har varit fokuserat till utvecklingen av 
hårdvaran och att etablera en kommunikation mellan utvecklingskort och PC via 
USB. Detta arbete har främst inneburit programmering och konfiguration. 
 
Test och verifiering har följt efter utvecklingsarbetet för att påvisa funktion och 
säkerställa att hårdvaran fungerar. 
Den största delen av dokumentationsarbetet har skett först mot slutet av 
examensarbetet och har resulterat i denna rapport. Viss löpande dokumentering har 
skett framförallt då litteraturstudien genomfördes och då uppkommande problem har 
lösts. 
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1.5 Resultat 
De resultat som åstadkommits i detta examensarbete presenteras i denna rapport. En 
stor del upptas av den litteraturstudie som genomförts. I övrigt redovisas de framsteg 
och lösningar som behandlar utvecklingen av hårdvaran till OTP applikationen via 
USB. Även de problem som inte har kunnat lösas i detta examensarbete redovisas i 
denna rapport. 
 
Då detta examensarbete är en del av ett större utvecklingsarbete redovisas även ett 
förslag till fortsatt utveckling för att underlätta en fortsättning och utvecklingen till 
en färdig produkt. 
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2 On Target Prototyping 
Tanken med On Target Prototyping (OTP) är att förenkla produktutvecklingen av 
avancerade reglersystem genom att utveckla direkt mot målprocessor med hjälp av 
OTP och samtidigt använda dSpace CalDesk för att mäta och kalibrera 
regleralgoritmerna på ett effektivt sätt. Genom att logga både externa och interna 
signaler förenklas processen ytterligare jämfört med traditionell utveckling. Detta 
för att utvecklaren så snabbt som möjligt ska få fram en prototyp utan att behöva 
konfigurera standardkomponenter som till exempel kommunikationsprotokoll och 
andra processor specifika inställningar som behövs för reglerutveckling.  

2.1 Introduktion 
Traditionell utveckling av reglersystem kräver oftast flera steg och att flera verktyg 
används. Processen är omständig och tidsödande vilket leder till långa 
utvecklingstider och därmed högre kostnader. Genom att kombinera ett flertal av 
dessa verktyg till ett användargränssnitt förenklas utvecklingsfasen och tiden från 
idé till färdig produkt blir kortare. För utvecklaren blir det enklare att snabbt ta fram 
en prototyp och testa en idé i verkligheten, se figur 1. 
 
Det är först när prototypen är klar som idéer och funktioner som funnits i 
utvecklingsskedet kan testas och verifieras. Om inte dessa idéer fungerar vid test 
återgår man till utvecklingsarbetet. Då utvecklingsarbetet ofta är en lång process 
som kräver mycket tid och resurser är det intressant att kunna minska tiden det tar 
innan man har en färdig prototyp för funktionstest.  

Processor
Reglerat 
system

PC
Processor

USB

Reglerat 
system

Utvecklingssystem

Självständigt system
 

Figur 1. Principskiss över hur OTP systemet är tänkt at fungera. 
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OTP systemet kan ses som en färdig plattform som det går att börja prova idéer på 
direkt utan att först behöva göra en mängd inställningar och konfigurationer. Detta 
för att utvecklaren snabbt ska kunna prova sig fram till en innovativ lösning som 
sedan direkt kan sättas i produktion. Genom att samma processor används både vid 
utvecklingsarbetet och i det färdiga systemet slipper utvecklaren anpassnings- och 
verifieringsprocesser.  

2.2 Utvecklingsmiljö 
För att utvecklaren ska ha ett enkelt och okomplicerat verktyg integreras alla de 
komponenter som behövs för reglerutveckling i en applikation. De komponenter 
som inkluderas är kodeditor, kompilator, flashverktyg och debugger som 
sammanställs i ett användargränssnitt.  
 
Inställningar som berör processor och kommunikationsprotokoll med mera väljs och 
konfigureras automatiskt efter önskemål. 

 
Figur 2. Exempel på användargränssnitt för OTP applikation 

All programmering sker med hjälp av detta verktyg och när koden är redo att testas 
laddas den ner på processorn för optimering. Nästa steg, mätning och kalibrering, 
görs genom att använda ett befintligt verktyg, Caldesk från dSpace. 
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2.3 dSpace Caldesk 
Caldesk är ett program som är utvecklat av dSpace för att tillgodose utvecklarens 
behov av att mäta och kalibrera parametrar för att testa och verifiera systemet. 
Kommunikationen mellan PC och processor sker via XCP on USB som möjliggör 
hög överföringskapacitet och därmed mätning av åtskilliga parametrar med hög 
upplösning.  

 
Figur 3. Vy över användargränssnitt i Caldesk 

2.4 Utvecklingskort 
För att utveckla OTP mjukvaran och därmed applikationen krävs en fungerande 
hårdvaruplattform. För detta ändamål behövs ett utvecklingskort med 
kommunikationsmöjlighet för kalibrering och mätning. Kommunikationen kan ske 
via olika protokoll såsom CAN, LIN, Flexray, Ethernet med mera. I examensarbetet 
specificerades det dock att kommunikation via USB protokollet skulle utvärderas. 
Detta innebar en begränsning eftersom USB inte är ett vanligt förekommande 
protokoll i liknande tillämpningar. Tillverkare av processorer och utvecklingskort 
har ett begränsat utbud av kort som stöder USB anslutning i sitt grundutförande. Fler 
kort kan anslutas via USB med hjälp av externa tillbehör och modifieringar.  
 
Efter att ha gjort efterforskningar kring vilka processorer och utvecklingskort som 
stödjer USB beslutades det i samråd med Fengco och handledare att tre olika kort 
skulle införskaffas för närmare tester. Två av dessa utvecklingskort har 32-bitars 
processorer från Freescales Coldfire serie och den tredje har en 8-bitars processor 
också den från Freescale. Korten som valdes var Freescale MCF52223EVB, 
NetBurner MOD5272 development kit och ett nytt experimentkort baserat på 
Freeescales MC9S08JM60 8-bitars processor. 
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Efter att dessa utvecklingskort studerats noggrannare togs beslutet att koncentrera 
utvecklingsarbetet kring endast ett kort då tidsbegränsningen för examensarbetet 
endast medgav detta. Kortet som valdes då var Freescales MCF522223EVB. 
Orsakerna till att detta kort valdes var på grund av att det var en processor på 32-
bitar och 80 MHz, 256 kB internt flashminne, tillgänglig och gratis USB stack från 
CMX Systems och medföljande programmeringsprogram för kortet i form av special 
version av Freescale CodeWarrior. Den samlade bedömningen var således att detta 
var ett enklare kort att utgå ifrån och därmed kunde fokus ligga på att utveckla 
applikationen och funktionaliteten. 

2.5 Anslutning och kommunikation 
Som tidigare nämnts så utvärderas USB protokollet för OTP applikationen. Idén är 
att USB anslutningen ska kunna möjliggöra en enkel och okomplicerad installation 
för användaren samtidigt som överföringshastigheten höjs gentemot andra 
kommunikationsalternativ.  
 
För att kunna möjliggöra loggning av mätdata och kalibrering av reglerparametrar 
krävs någon form av kommunikation mellan processorn och Caldesk. Caldesk stöder 
protokollet XCP (Extended Calibration Protocol) som är ett standardiserat 
kalibreringsprotokoll. Standarden är framtagen av ASAM (Association for 
Standardisation of Automation and Measuring Systems) som är samarbetsorgan för 
standardisering inom automation och mätteknik där bland annat dSpace ingår. 
Standarden XCP möjliggör kalibrering via flera olika kommunikationsprotokoll 
såsom CAN, Flexray, USB med flera. 
 
En fördel med att kommunikationen sker via XCP on USB  är att användaren inte är 
låst till att använda Caldesk för mätning och loggning utan kan använda andra 
verktyg från andra leverantörer som stödjer XCP on USB. 
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3 Funktionsöverblick 
Eftersom flera olika teknikdelar samverkar i detta examensarbete behövs det en 
enkel överblick av de olika delarna och hur de ska samarbeta med varandra. OTP 
systemet kan delas upp i två delar; en PC del och en fristående processor del. 

 
Figur 4. Enkel skiss över ingående delar i systemet 

PC:n och processorn samarbetar på en hög nivå genom en USB kommunikation. På 
respektive sida samverkar de olika tekniska delar som redogjorts för senare i denna 
rapport. 
 
I figuren nedan ses en sammanställning över OTP systemet och dess olika nivåer. 

 
Figur 5. Funktionsöverblick över systemet och dess nivåer 

3.1 PC delen 
Denna del presenterar informationen för användaren och styr vad som ska mätas, 
kalibreras och hur kommunikationen ska fungera. PC:n kan även kallas för host. 
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Figur 6. De olika samverkande nivåerna för PC-delen. 

Det användaren ser är Caldesk och det är där alla inställningar görs för vad som ska 
mätas och kalibreras samt hur informationen ska presenteras. Caldesk kommunicerar 
genom XCP standarden och i den här tillämpningen via XCP on USB.  För att 
Caldesk ska kunna samla in informationen krävs en drivrutin mellan PC:ns USB 
host controller och Caldesk. Denna drivrutin är den som anpassas utifrån Thesycons 
generiska drivrutin. Därefter är det PC:ns USB host controller som finns inbyggt i 
operativsystemet som definierar och kontrollerar kommunikationen enligt USB 
protokollet. På denna nivå sker kommunikationen med processordelen. 

3.2 Processor delen 
Processordelen mottar informationen som skickats via USB. För att denna 
information ska kunna mottagas behövs en rutin för hur data ska skickas och mottas, 
detta sköts av en stack, i det här fallet CMX USB stack. Inbakat i stacken återfinns 
sedan kommandon för XCP on USB protokollet så att data tolkas och skickas på 
samma sätt på respektive sida. Likt PC delens operativsystem finns på denna sida en 
mängd drivrutiner för hur processorn ska arbeta och hur till exempel mätdata ska 
insamlas och behandlas.  

 
Figur 7. De delar som samarbetar på processorsidan 
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4 USB för loggning och parameteridentifiering 
I detta examensarbete används USB anslutningen endast för kommunikation mellan 
dator och utvecklingskort. Tanken är att med hjälp av en USB anslutning möjliggöra 
enklare inkoppling mellan utvecklingskort och dator och samtidigt få tillgång till en 
kommunikation som har högre överföringshastighet än andra anslutningar som till 
exempel CAN och LIN. Eftersom USB är ett mycket omfattande protokoll för 
utvecklare och i det här examensarbetet används anslutningen endast för loggning 
och parameter identifiering kommer endast de delar av protokollet som berörs och är 
relevanta att redovisas i detalj. 

4.1 Introduktion till USB 
USB är ett anslutningsgränssnitt för att koppla in externa enheter till en dator 
(hosten).  USB utvecklades under 1990-talet som ett enkelt och billigt sätt att koppla 
ihop externa enheter till en dator. Det fanns ett behov av en standardiserad 
anslutning som var enkel att använda, hade god överföringshastighet, möjlighet att 
ansluta flera enheter samt kunde kopplas in utan att datorn behövde startas om.  
 
Anslutningen används främst för olika former av kommunikation men kan även 
användas för att förse enheten med ström. Spänningen som matas är 5 volt och 
initialt, innan kommunikationen är verifierad, förses enheten med 100 mA men kan 
därefter förses med 500 mA. 
 
Tre olika överföringshastigheter finns tillgängliga. I den första versionen av USB 
protokollet (version 1.1) finns två hastigheter: Low-speed med 1,5 Mbit/s och Full-
speed med 12 Mbit/s. I en uppdatering av protokollet kom version 2.0 med 
överföringshastighet på 480 Mbit/s som kallas High-speed. I det här examensarbetet 
används version 1.1 då det är denna version som stöds av utvecklingskortet från 
Freescale. 
 
USB-anslutningen används främst för att sammankoppla olika externa tillbehör till 
datorer såsom skrivare, möss, tangentbord, musikspelare m.m. men förekommer 
alltmer i tekniska utvecklingssammanhang, till exempel programmering av 
utvecklingskort där USB ersätter den äldre och långsammare RS232 
kommunikationen. 

4.2 Teknologi 
Kommunikationen sker med en seriell databuss där all kommunikation alltid 
initieras av hosten och enheten kan endast svara. Fyra ledare finns tillgängliga där 
två sköter signalerna och de andra två är för strömförsörjningen. De två 
signalkablarna benämns D+ och D- och signaleringsmetoden är differentiell. 
 
En USB port kan med hjälp av hubbar utökas för att kunna ansluta upp till 127 
enheter. Dock får inte kabellängden överstiga 30 meter vid användning av hubbar 
och max 5 meter utan hubbar [Axelson].  
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Figur 8. Bild med hubbar etc. 

4.3 Protokoll  
Kommunikationen mellan två enheter sker enligt ett givet schema och initieras alltid 
av hosten. En schemaläggningsfunktion skapar ett antal frames, en tidsperiod under 
vilken data kan överföras och beroende på vilken hastighet som används varierar 
tidslängden på en frame från 1 ms för low- och full-speed överföring (12 Mbits/s) 
till 125 µs för high-speed överföring (480 Mbits/s). Den teknik som används i detta 
examensarbete är full-speed och därför kommer inte skillnaderna mellan full- och 
high-speed utredas närmare på protokollnivå.  [Axelson]. 

4.3.1 Endpoint 
Alla överföringar sker mellan host och device och kan delas upp i olika nivåer. Den 
nivå som avgör vilken fysisk buffer den skickade informationen ska hamna i kallas 
endpoint. All kommunikation över USB sker via en endpoint. Det finns tre typer av 
endpoints inom protokollet; Setup, IN och OUT (se Tabell 1. ). Benämningen IN 
och OUT sker med utgångspunkt från hosten dvs. IN är det som skickas till hosten 
och OUT är det som skickas från hosten. Setup är en separat endpoint som används 
av hosten för att kunna etablera och konfigurera anslutningen och enheten. Varje 
endpoint har en unik minnesbuffer och dessa definieras med hjälp av ett 
endpointnummer. Endpoint 0 är alltid reserverad som Setup endpoint och måste 
därmed alltid finnas i en enhet. För full-speed kan ytterligare 15 endpoints definieras 
och konfigureras som IN eller OUT. En endpoint tar antingen emot eller skicka data 
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dvs. den är antingen IN eller OUT. Undantaget är dock Setup som innehåller två 
endpoints, en IN och en OUT, men delar endpoint nummer.  

Överföringstyp Datariktning Användningsområde Innehåll

IN device alla typer av överföringar generisk data

OUT host alla typer av överföringar generisk data

Setup host control en begäran  
Tabell 1.  Översikt av de tre olika typerna av endpoints och deras 

egenskaper 

4.3.2 Pipes 
För att möjliggöra en överföring krävs det att hosten sammankopplar de etablerade 
endpointsen med den mjukvara som används i PC:n för kommunikationen med USB 
enheten. Detta sker genom att hosten etablerar så kallade pipes. Dessa pipes är inte 
någon fysisk överföringskanal utan endast en sammankoppling mellan USB 
enhetens endpoints och PC applikationen som ska kommunicera. Hosten styr hur 
dessa pipes ska sammankopplas och vilka som behövs för tillfället. Det finns alltid 
en pipe sammankopplad med hosten, Default Control Pipe. Detta är den 
sammankoppling som sker mellan endpoint 0 och hosten och eftersom det är via den 
pipen som resterande endpoints och pipes konfigureras måste den alltid finnas och 
vara etablerad då en USB-enhet är ansluten till en host. Antalet pipes som 
konfigureras beror på hur vad som ska göras och hur mycket tillgänglig ledig 
bandbredd som finns på USB bussen. Denna process är därför beroende av typen av 
överföring. 

4.3.3 Överföringstyper 
Överföring sker point-to-point dvs. mellan host och device. All kommunikation styrs 
av hosten som kontinuerligt pollar USB portarna. Då en enhet har information att 
skicka placeras data i en stack tills hosten pollar enheten nästa gång. Eftersom USB 
protokollet är avsett att användas för olika typer av ändamål krävs det att det är 
möjligt att välja hur överföringen ska ske optimalt. Vid vissa applikationer kan 
överföringshastighet prioriteras och vid andra tillfällen leveranssäkerhet. På grund 
av detta finns fyra definierade överföringstyper som en pipe kan använda. 
 
Som tidigare nämnts så skickas data i frames men beroende på hur anslutningen 
konfigureras och till vilket ändamål så sker överföringen enligt fyra typer som är 
definierade i USB standarden. Dessa fyra typer är; Control, Bulk, Interrupt och 
Isochronous. I tabellen nedan (Tabell 2. ) finns en sammanställning över typerna och 
deras egenskaper samt typiska tillämpningsområden. 
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Control Bulk Interrupt Isochronous

Typiskt användningsområde konfiguration skrivare, scanner etc. mus, tangentbord etc. ljud

Krävs vid anslutning? ja nej nej nej

Data bytes/ms per överföring 
(full-speed)

832 (13 st 64-bytes 
överföringar/frame)

1216 (19 st 64-bytes 
överföringar/frame)

64 (1 st 64-bytes 
överföring/frame)

1023 (1 st 1023-bytes 
överföring/frame

Data bytes/ms per överföring 
(low-speed) 24 (3 st 8-bytes) ej tillåten 0,8 (8 bytes per 10 ms) ej tillåten

Flödesriktning av data IN och OUT IN eller OUT IN eller OUT IN eller OUT

Reserverad bandbredd för 
överföringstypen 10% ingen 90% 90%

Error correction? ja ja ja nej

Message eller stream? message stream stream stream

Garanterad leverans frekvens? nej nej nej ja

Max tid mellan överföringar? nej nej ja ja

Överföringstyp

 
Tabell 2.  Överblick över de olika överföringstyper som används i USB 

protokollet. 

Följande avsnitt beskriver de olika överföringstyperna mer i detalj. 

Control 
Överföringar av typen control har funktioner som är fördefinierade i USB 
protokollet till skillnad från övriga överföringstyper. Detta eftersom hosten och 
enheten måste kunna utväxla standardiserad information om anslutningen samt att 
hosten kan konfigurera den anslutna enheten. Denna typ av överföring är därför 
obligatorisk för alla USB enheter till skillnad från de tre andra överföringstyperna. 
När överföring schemaläggs, se avsnitt 4.3.5, finns alltid 10 % av bandbredden 
reserverad för control eftersom host och device måste kunna skicka denna typ av 
meddelanden. I de fall flera control överföringar behövs och kräver mer än de 
reserverade 10 % delas den tillgängliga bandbredden upp jämt mellan control 
överföringarna. Detta innebär med andra ord att hastigheten för en control 
överföring kan sjunka. Om det däremot finns ledig bandbredd inom dessa 10 % kan 
den utnyttjas av bulköverföringar. 

Bulk 
Överföringar av typen bulk används när hastigheten har mindre betydelse och det 
man skickar kan vänta ifall annan högprioriterad trafik behöver utrymme på bussen. 
Ett typiskt exempel är då en fil ska skickas till en skrivare. I detta fallet kan en 
överföring som har högre prioritet, till exempel en musrörelse, få tillgång till bussen 
genom att avbryta en bulköverföring även om överföringen inte är slutförd. Bulk 
överföringar schemaläggs så att all överbliven bandbredd används för bulk. Därmed 
blir överföringshastigheten beroende av busslasten och kan därför variera kraftigt.  

Interrupt 
De enheter som har högprioriterade överföringar alternativt behöver skicka sitt 
meddelande med en given frekvens använder denna typ av överföring. En typisk 
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enhet är mus eller liknande pekdon vars rörelse måste vidarebefordras till PC:n med 
tillräckligt hög frekvens för att användaren inte ska uppfatta att muspekaren släpar 
eller hackar. Den behöver dock inte överföras konstant, dvs. uppta bussen 
permanent, utan endast tillräckligt ofta för att användaren ska tro att det sker 
konstant övrig tid är bussen tillgänglig för andra överföringar. Som namnet antyder 
sker överföringen med hjälp av interrupt vilket minskar belastningen ytterligare 
eftersom en överföring endast sker då någon ändring skett i enheten. När controllern 
för schemaläggning av överföringar identifierar ett behov för en överföring 
kontrolleras först att det finns tillräckligt med bandbredd för att utföra en överföring, 
därefter allokeras denna bandbredd till överföringen av interrupt. 
Överföringshastigeten kan inte garanteras för interrupt överföring utan endast tiden 
inom vilken en omsändning ska ske då det uppstått ett fel. Denna tid är för full speed 
mellan 1 och 255 millisekunder beroende på schemaläggning och belastning. Detta 
innebär att överföringshastigheten påverkas och kan reduceras ordentligt. 

Isochronous 
Den isokrona överföringen skiljer sig från de övriga typerna genom att den har en 
garanterad överföringstid, dvs. data som måste vara framme vid ett visst tillfälle 
kommer att vara det. Däremot saknar typen så kallad error correction vilket innebär 
att den mottagna informationen kanske inte överensstämmer med den skickade 
informationen. Däremot får alltid mottagaren ett meddelande om att ett paket var 
felaktigt och kan därför bortse från det. Eftersom tidpunkten för leverans anses 
viktigare än att korrekt data kommer fram så stödjer inte överföringstypen att data 
skickas om för att rätta till felet. Övriga överföringstyper stödjer att data skickas 
ytterligare en gång. Den isokrona överföringen används därför främst då 
applikationen och användaren föredrar att data kommer fram i tid och tolererar att 
viss data blir fel till exempel vid ljud- och videouppspelning. Schemaläggningen för 
isochronous är den samma som för interrupt men kan för isochronous påverkas av 
att det inte finns tillräckligt mycket bandbredd om det är en större datamängd som 
ska skickas, dvs. en överföring kan bli fördröjd. Överföringshastigheten bestäms av 
hosten och för isochronous överföring kan den som högst vara 1023 bytes per 1 
millisekund lång frame.  
 

4.3.4 Meddelande eller strömmande pipe 
Dessa fyra överföringstyper klassificerar en pipe för hur överföringen ska ske. 
Beroende på vilken av dessa som väljs sker överföringen i pipen i huvudsak på två 
sätt. Dessa två sätt är beroende på om data skickas i en riktning eller båda. Kommer 
data att skickas i båda riktningarna så definieras pipen som en meddelande pipe. 
Denna typ av överföring, i båda riktningarna, sker endast i överföringstypen control 
och därför finns ett fördefinierat format som används vid överföring. Varje 
överföring börjar därför med en Setup utväxling mellan host och device vilket 
förbereder enheterna. Därefter kan enheterna utbyta information eller uppdatera sin 
status.  
  
Om endast en riktning kommer att användas definieras pipen som en strömmande 
pipe, dvs. data skickas närhelst det är möjligt men endast i en riktning och den 
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mottagande enheten tar emot data utan att veta vad som kommer. De tre övriga 
överföringstyperna (bulk, interrupt och isochronous) använder sig av en strömmande 
pipe. Det finns inget fördefinierat format i USB protokollet för hur den här typen av 
överföringar ska ske utan det är applikationen i hosten som kommunicerar med 
enheten om vilket format som ska användas. [Axelson] 

4.3.5 Schemaläggning 
Schemaläggningen för kommunikationen styrs av två rutiner; host controller 
(hårdvara) och host controller driver (mjukvara). Båda dessa arbetar på PC:n och 
som tidigare nämnts är det PC:n som styr kommunikation. Host controllern kan i sin 
tur kontrolleras enligt två olika system; Universal Host Controller Interface (UHCI) 
eller Open Host Controller Interface (OHCI). Systemen är framtagna i USB 
standarden och den största skillnaden mellan de ligger i hur kommunikationen 
schemaläggs i en frame, se Figur 9. 

Isochronous Interrupt Control Bulk

UHCI

OHCI

Control och Bulk Interrupt och Isochronous Control och Bulk
 

Figur 9. Schemaläggning inom UHCI och OHCI för en frame 

Det som specificeras är i vilken ordning och i vilket fält de olika överföringstyperna 
kommer att komma i en frame. Schemaläggningen påverkar de olika 
överföringstyperna som tidigare nämnts i respektive stycke.[Axelsson] 

4.4 Klasser 
Eftersom en enhet med USB anslutning i många fall används på ett liknande sätt 
som enheter från andra tillverkare finns det ett antal fördefinierade klasser som 
utvecklare kan använda sig av. När denna rapport skrivs finns det enligt USB 
Implemeters Forum, den organisation som skapades för att utveckla USB standarden 
(www.usb.org), mer än 47 olika klasser som är standardiserade. Fler klasser läggs till 
allteftersom det anses behövligt av organisationen. En översikt av de aktuella 
klasserna finns i Tabell 3.  
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Audio Class Audio Device Document 1.0 

Audio Data Formats 1.0 

Audio Terminal Types 1.0 

USB MIDI Devices 1.0 

Audio Devices Rev. 2.0 Spec and Audio 2.0 Adopters Agreement

Battery Charging Battery Charging Spec v1.0 Spec and Battery Charging Adopters

Cable and Connector Cable and Connector Class 2.0 

Series 'A' Plug form factor Guideline 1.0 

USB Connector for Mezzanine Applications Guidelines Rev. 1.0 p
Adopters Agreement 

Common Class (CCS) Common Class Base Specification 1.0 

Communications Device Class Class Definitions for Communication Devices 1.1 

CDC Subclass Specification for Wireless Mobile Communication Devices

CDC Subclass Specification for Ethernet Emulation Model Devices 1.0 

Content Security Device Class Definition for Content Security Devices 1.0 

Content Security Method 1 - Basic Authentication Protocol 1.0 

Content Security Method 2 - USB Digital Transmission Content Protection Implementation 1.0 

Device Firmware Upgrade Group Device Firmware Upgrade 1.1

HID Class HID Information 

Imaging Class Still Image Capture Device Definition 1.0

IrDA IrDA Bridge Device Definition 1.0 

Mass Storage Mass Storage Overview 1.2 

Mass Storage Bulk Only 1.0 

Mass Storage Control/Bulk/Interrupt (CBI) Specification 1.1

Mass Storage UFI Command Specification 1.0 

Mass Storage Bootability Specification 1.0 

Lockable Mass Storage Specification 1.0 and Adopters Agreement

Monitor Monitor Device Document 1.0 

OpenUSBDI OpenUSBDI Specification 1.0 

Personal Healthcare Personal Healthcare Rev. 1.0 and Personal Healthcare Adopters Agreement

Physical Interface Devices Device Class Definition for PID 1.0 

Power Power Device Class Document 1.0 

Printer Class Printer Device Class Document 1.1 

Smart Card Class Smart Card CCID version 1.1 

Smart Card ICCD version 1.0

Test & Measurement Class Test & Measurement Class Specifications 

Video Class Video Class 1.1 document set

USB_Video_Class_1.1

USB_Video_Identifiers_1.1

USB_Video_Payload_DV_1.1

USB_Video_Payload_Frame_Based_1.1

USB_Video_Payload_MJPEG_1.1

USB_Video_Payload_MPEG-2_TS_1.1

USB_Video_Payload_Uncompressed_1.1

USB_Video_Payload_Stream_Based_1.1

USB_Video_Transport_1.1
USB_Video_Example_1.1

Device Class

 
Tabell 3.  Översikt över de klasser som finns tillgängliga januari 2010 

Av dessa klasser är det få som är lämpade för användning i detta examensarbete. En 
viktig funktion för utvecklingskortet är att skicka data till PC:n. Om det är mycket 
data som ska skickas i så nära realtid som möjligt, vilket kan vara fallet för en 
utvecklare så måste USB kommunikationen klara det. En vanligt använd klass i 
USB sammanhang är Human Interface Device (HID) som inte lämpar sig för denna 
applikation eftersom begränsningen ligger i att det endast går att skicka via control 
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eller interrupt från kortet vilket begränsar överföringen. Därför krävs det en klass 
som stödjer isochronous överföring eftersom denna överföringstyp har garanterad 
hastighet och prioriterar att ett meddelande kommer fram vid rätt tillfälle. 

4.4.1 CDC – Communication Device Class 
Vid utvecklingen av hårdvara för detta examensarbete valdes klassen CDC för USB 
kommunikationen. Anledningarna för detta beslut var flera. Den främsta var att det 
var en av klasserna som stöddes av den USB stack som fanns tillgänglig för det 
aktuella utvecklingskortet från Freescale. Denna stack är speciellt framtagen av 
CMX för utvecklingskortet och levereras gratis till köpare av kortet. Av de klasser 
som stöds av CMX klassen var CDC den klass som bäst svarade mot kraven, de 
övriga var HID och USB OTG. Mer detaljerad information om stacken finns i 
avsnitt 5USB .  
 
Klassen CDC är framtagen för att kunna erbjuda hög överföringshastighet och 
tidsspecificerad leverans av data. Klassen används ofta kommunikationsutrustning 
som modem, telefoner och nätverksutrustning. Data skickas antingen med 
isochronous eller bulk överföring. 
[Hyde och CDC class definition] 

4.5 Överföringen 
Kommunikationen sker med hjälp av differentiella signaler som skickas i två 
separerade ledare som är kopplade point-to-point. Signalen är halv-duplex, dvs. att 
information kan bara skickas i en riktning i taget. På så sätt skiftas host och device 
om att skicka och ta emot information vilket styrs av hosten.  Kommunikationen 
innehåller inte någon klocksignal vilket gör att signalen mellan noderna beskrivs 
som asynkron. [Hyde]  
 

4.5.1 Tillstånd 
Innan en överföring kan ske måste USB kommunikationen vara konfigurerad och 
redo att skicka och ta emot data. För att detta ska framgå tydligt på signalen justeras 
spänningsnivån i ledarna som höga eller låga vilket ger olika tillstånd för de olika 
ändamålen. När spänningsnivåerna går från ett läge till ett annat ändras bussens 
tillstånd. 

J K J K
D+ låg hög hög låg
D- hög låg låg hög

Busstillstånd Full-speedLow-speed
Data tillstånd

 
Tabell 4.  Översikt av de tillstånd signalkablarna kan ha, J och K. 

För enkelheten skull och för att undvika förvirring kommer endast full-speed att 
behandlas då det är denna hastighet som används i detta examensarbete. 
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Ytterligare tillstånd finns givetvis då både D+ och D- är låga eller höga, dvs. D+ och 
D- är lika i spänning. Dessa tillstånd har fått egna namn, Single-Ended Zero (D+ och 
D- låga) och Single-Ended One (D+ och D- höga). Single-Ended Zero används då 
bussen ska övergå till något av tillstånden End-of-Packet, Disconnect eller Reset. 
Single-Ended One är ett ogiltigt tillstånd och bör aldrig inträffa. 
 
Nedan följer en tabell, Tabell 5. , över de olika tillstånden bussen kan ändras till med 
hjälp av datatillstånden J ock K. 

Start tillstånd J eller K Övrig information

Idle J - Används för att konfigurera low- eller full-
speed vid anslutning av kabel. 

Resume Viloläge K
Används för att återuppta ti llståndet då 
bussen är i viloläge.

Start-of-Packet Idle K Används vid varje överföring i början av 
paketet.

End-of-Packet Single-Ended Zero (minst en bit 
tid)

J (minst 
en bit tid)

Används vid varje överföring i slutet av 
paketet.

Disconnect Single-Ended Zero (minst 2,5 
µs) - Används för att koppla ur en anslutning.

Connect Idle (minst 2,5 µs och max 2 
ms) - Används för att koppla in en anslutning.

Reset Single-Ended Zero (minst 10 -
När en device lämnar reset måste den dock 
ha rätt överföringshastighet och svara på 

ms men kan ske efter 2,5  µs) anrop.  
Tabell 5.  De tillstånd bussen kan befinna sig i och vilka tillstånd som 

föregår.  

4.5.2 Paket 
Data överförs med hjälp av paket. Dessa paket är den minsta beståndsdelarna i USB 
kommunikationen där en överföring oftast byggs upp av flera paket. Alla paket 
börjar med en synkroniseringsdel vilket följs av en PID (Packet Identifier), därefter 
är innehållet beroende på innehåll i överföring och vilket paket det är. Den sista 
delen av ett paket är alltid End-of-packet (EOP) för att markera ett pakets avslut. 
Uppbyggnaden av ett paket ses i Figur 10. 

Del av paket Synchronisation Packet Identifier (PID) Valfri End of packet (EOP)

Signal K-J-K-J-K-J-K-K Beroende på innehåll Beroende på innehåll Single-Ended-Zero  
Figur 10. Ett pakets uppbyggnad och dess signal 

Därpå följer även hur signalen följer paketets struktur som ses i Figur 11. Längden 
av ett paket beror på hur vilken typ av överföring som sker men maximalt är de 1023 
byte långa. 
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Figur 11. Signalerna i ett paket [HYDE] 

Det valfria fältet i ett paket beror på vilken kod som skickas i PID fältet. Det finns 
fyra typer som det valfria fältet kan innehålla; adress, frame number, data och CRC. 
Dessa samt övriga fälttyper finns beskrivna i Tabell 6.  

Fält Storlek (bitar) Paket typer Funktion

SYNC 8 alla Start of packet och synkronisering

PID 8 alla Identifiera typ av paket

Address 7 IN, OUT eller SETUP Identifiera adressen

Endpoint 4 IN, OUT eller SETUP Identifiera endpoint

Frame number 11 Start of Frame (SOF) Identifiera frame

Data 0 till 8184 (1023 bytes) Data0 eller Data1 Data

CRC 5 eller 16 IN, OUT, SETUP, Data0 eller Data1 Upptäcka fel  
Tabell 6.  De olika fält som ett paket kan innehålla. 

SYNC 
Alla paket som skickas i USB innehåller ett Sync fält först i paketet. Detta är ett 8-
bitars fält som fungerar som en Start-of-packet då den endast kan föregås av ett idle 
tillstånd. 

PID 
Detta fält innehåller 8-bitar, varav de fyra första identifierar vilken typ av paket det 
är frågan om och de följande fyra bitarna används för felkontroll. Det finns 10 
definierade koder för PID som beskriver paketet i low- och fullspeed. Dessa finns 
listade i Tabell 7.  
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PID kod Typ av paket PID namn Beskrivning
0001 Token OUT Endpoint adress för OUT överföring

1001 Token IN Endpoint adress för IN överföring

0101 Token SOF Start-of-frame markering och frame nummer

1101 Token SETUP Endpoint adress för SETUP överföring

0011 Data DATA0 Data överföring

1011 Data DATA1 Data överföring

0010 Handshake ACK Mottagare accepterar felfritt datapaket

1010 Handshake NAK Mottagare kan inte acceptera datapaket alt. avsändare 
kan inte skicka datapaket eller har inget att skicka

1110 Handshake STALL En CONTROL begäran stöds inte alt. att endpointen är 
upptagen

1100 Special PRE Används vid fullspeed för att indikera att nästa paket 
kommer att skickas med lowspeed  

Tabell 7.  De olika PID koderna, dess betydelse och användningsområde 

Handskakning görs för att bekräfta status på en överföring. Handskakningen har 
inget med CRC att göra då detta är en separat kontroll. 

Address 
Detta fält är sju bitar långt och används för att identifiera vilken funktion som hosten 
kommunicerar med. 

Endpoint 
Fältet är fyra bitar långt och beskriver en endpoint som används av en funktion för 
överföring. 

Frame Number 
Detta fält är elva bitar långt och används för att identifiera varje enskild frame. 
Numret går mellan 0 och 7FF vilket ger 2048 tillgängliga nummer och med 1 ms 
långa frames betyder det att efter ca 2 s startar räknaren om. 

Data field 
Detta fält kan innehålla mellan 0 – 1023 bytes beroende på överföringstyp och 
datamängden. 

CRC field 
Detta fält används för fel kontroll genom att avsändaren infogar CRC bitar som 
sedan mottagaren beräknar och stämmer av mot. CRC fältet är olika långt beroende 
på vad det innehåller; fem bitar långt för adressen och endpoints och 16 bitar långt 
för datafält. [Axelson] 
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4.6 Slutsatser 
USB är ett kommunikationsprotokoll som utvecklats för kommunikation mellan 
externa enheter och en dator. Tyngdpunkten vid utvecklingen av USB protokollet 
låg på att göra användningen enkel och kunna ersätta flera av de vid tiden befintliga 
seriella och parallella anslutningarna. I detta examensarbete visade det sig att USB 
protokollet var mer komplicerat än vad som antogs då arbetet startade. 
 
Eftersom all kommunikation initieras från hosten kan inte en device skicka data då 
den har data att skicka utan att den först pollats av hosten. I det här examensarbetet 
krävs dessutom att data skickas så nära realtid som möjligt för att kunna analyseras 
och presenteras i Caldesk. Detta utgör ett problem då USB endast har en 
överföringstyp, isochronous, som klarar av större datamängder och att data kommer 
fram vid utsatt tid. Problemet är att denna typ av överföring inte möjlighet till 
omsändning utan meddelar endast mottagaren att datapaketet innehöll fel. Om man 
istället väljer att prioritera att rätt data kommer fram genom att felkontroll tillämpas 
(bulk, control och interrupt) sjunker överföringshastigheten och det är inte garanterat 
att data kommer fram i tid. Båda fallen utgör ett problem för OTP då idén bakom att 
använda USB kommunikation för denna realtidsapplikation var att få tillgång till 
hög överföringshastighet av mätdata som sedan kan analyseras med hjälp av 
Caldesk. Att välja mellan att eventuellt få fel mätdata eller att få mätdata levererat 
för sent är inte en godtagbar kompromiss för denna tillämpning. Därför föreslår 
detta examensarbete att för fortsatt utveckling av OTP applikationen används ett 
annat kommunikationsgränssnitt där dessa avvägningar inte behöver göras. 
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5 USB mjukvara 
För att möjliggöra USB kommunikationen behövs mjukvara i både PC:n och i 
mikrocontrollern som är fallet i det här examensarbetet. På PC sidan som agerar host 
behövs det en drivrutin för USB anslutningen samt en applikation som tar emot den 
information som skickas. Drivrutinen som används specificeras av dSpace Caldesk 
och levereras av Thesycon, den beskrivs mer ingående i avsnitt 5.2. Applikationen 
som tar emot den skickade information är som tidigare beskrivits dSpace Caldesk. 
För att kunna ta emot informationen via USB kräver Caldesk att data skickas via ett 
särskilt protokoll, XCP on USB, som utvecklats inom ASAM för kalibrering och 
loggning.  
 
Mjukvaran som används i mikrocontrollern har flera olika funktioner bland annat 
innehåller den uppgifter som konfigurerar USB anslutningen då den ansluts till en 
host dvs. setup information. Huvuduppgiften för mjukvaran är dock att se till att rätt 
information skickas då hosten vill ha den och att hålla koll på inkommande data. 
Detta sköts av en så kallad USB stack och beskrivs mer ingående i avsnitt 5.3. 

5.1 XCP on USB 
XCP (eXtended Calibration Protocol) är en standard som utvecklats för kalibrering 
och datainsamling via ett flertal olika protokoll. XCP kan ses som ett 
färdigkonfigurerat transportlager som lägger sig ovanpå och utnyttjar det befintliga 
överföringsprotokollet t ex USB. Standarden är en vidareutveckling av CCP (CAN 
Calibration Protocol) och har genom övergången till XCP möjliggjort att ytterligare 
överföringsprotokoll finns tillgängliga. 
 
En fördel med att kommunikationen sker via XCP on USB är att användaren inte är 
låst till att använda Caldesk för mätning och loggning utan kan använda andra 
verktyg från andra leverantörer som stödjer XCP on USB. Eftersom det är hosten 
som konfigurerar USB anslutningen måste den konfigureras innan XCP 
kommunikationen kan starta vilket görs av en separat drivrutin från Thesycon. 

5.2 Thesycon USB drivrutin 
Thesycons drivrutin, USBIO, för USB kommunikation är en generisk drivrutin som 
ger användaren tillgång till USB enheter utan att behöva skriva specifika drivrutiner. 
I datorns operativsystem finns redan drivrutiner för USB host controllern, USB 
hubbar samt drivrutiner för standardiserade enligt klasser och vanligt förekommande 
USB enheter. Thesycons drivrutin arbetar tillsammans med USB host controllern 
vid USB kommunikationen och är således ett mellanlager mellan USB host 
controllern och Windows applikationen, i det här fallet Caldesk se Figur 12. 
Thesycons drivrutin är ett betydligt enklare alternativ än att från grunden 
egenutveckla en specifik drivrutin som överensstämmer med Windows Driver 
Model (WDM) så att den går att använda på Windows operativsystem. Att ta fram 
en helt egen drivrutin enligt WDM kräver specialkunskaper om kärnprogrammering 
och hur Windows operativsystem fungerar. 
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Figur 12. Schematisk skiss över hur Thesycons USBIO 

drivrutin fungerar tillsammans med Windows och Caldesk. 

Thesycons drivrutin möjliggör tillgång och kontroll över anslutna USB enheter med 
en dataöverföring som är väldigt snarlik den standardiserade Win32 I/O. Drivrutinen 
stödjer standardiserade Windows API funktioner och har fullständig funktionalitet 
för USB enligt USB standarden. För att använda drivrutinen för en specifik USB 
enhet behövs viss anpassning vilket görs via ett enkel grafiskt användargränssnitt 
där USB enhetens Product ID, Vendor ID, använda endpoints och typ av överföring 
specificeras. Drivrutinen kan därefter enligt denna specifikationen mot den valda 
USB enheten. Det går även att med hjälp av ytterligare anpassningar såsom filnamn 
och installationsanvisningar använda den som en specifik drivrutin tillsammans med 
en färdig USB produkt. [Thesycon] 

5.3 CMX USB stack 
Mjukvaran som används i mikrocontrollern kommer från CMX Systems och sköter 
USB kommunikationen för enheten. Orsaken till att denna mjukvara används är att 
den är utvecklad för processorn och distribueras gratis med utvecklingskortet från 
Freescale samt att utveckla en egen USB stack skulle uppta långt mycket mer tid än 
vad ett examensarbete innefattar och på inrådan av Freescale användes därför denna 
stack. Mjukvaran som distribueras är begränsad till tre klasser; HID, CDC och OTG. 
Av dessa var det CDC klassen som var mest lämpad för denna tillämpningen, se 
avsnitt 4.4.1. 
 
Mjukvaran distribueras endast som färdiga demonstrationslösningar programmerade 
i C kod för de olika klasserna vilket gjorde att all kod måste arbetas igenom för att 
rensas och anpassas för ändamålet. 
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5.3.1 USB stackens funktion 
Funktionen för USB stacken är att likna vid en drivrutin. Stacken sköter 
konfigurationen av USB anslutningen gentemot hosten och meddelar de 
inställningar man önskar använda och annan information om enheten. Då data ska 
skickas över USB sköter stacken paketeringen av data som skickas på uppmaning av 
hosten. Efter att ha studerat koden för CMX stacken och analyserat hur den fungerar 
så verkar följande vara dess arbetssätt.  
 
USB stacken startas och initieras då mikrokontrollern startar alternativt efter 
flashning. Först initieras hårdvaran, dvs. säga de inställningar som behövs för 
Freescale MCF52223evb kortet görs i form av register och portar. Därefter görs de 
registerförändringar och inställningar som behövs för att aktivera USB porten. 
Konfigurationen av USB anslutningen gentemot hosten görs när spänningen ändras i 
D+ och D- och hosten därmed har möjlighet att upptäcka USB enheten. Hosten 
begär då in de olika parametrar som behövs för att etablera anslutningen och 
förbereda för eventuell dataöverföring. Därefter följer en while loop som hela tiden 
pollar för att se om hosten har begärt något alternativt om någon data har genererats 
av mikrokontrollern sen senaste pollningen som i så fall behöver skickas. Det finns 
två olika stackar, en för inkommande paket och en för utgående.  Om något behöver 
skickas läggs detta i den utgående stacken och vid nästa tillfälle då hosten pollar 
enheten och det är möjligt att skicka ett paket görs det. Då hosten skickar ett paket 
tas det emot av mikrokontrollern och läggs i den inkommande stacken. Emellan 
pollningarna av stackarna så behandlas inkommande och utgående paket efter hur 
användaren väljer att använda USB anslutningen. 
 
Eftersom CMX är inte i detalj berättar hur deras stack fungerar kan detta inte 
förklaras mer ingående.  
 

5.3.2 Integrering av CMX USB stack med dSpace XCP on USB 
För att kunna kommunicera mellan utvecklingskortet och Caldesk via USB kräver 
Caldesk att data som skickas över USB följer den av ASAM framtagna standarden 
XCP. Av denna anledning måste USB stacken anpassas ytterligare med kod för 
XCP. Den kod och de filer som behövs för detta följer med Caldesk och beskrivs i 
dokumentet dSpace XCP Service Implementation. Det är i huvudsak tre funktioner 
som sköter XCP tjänsten på microcontrollern, se följande avsnitt. 

DSXCP_usb_init 
Denna funktion initialiserar den mjukvara som sköter XCP kommunikationen. Kan 
även användas för att initialisera USB stacken från CMX då det går att integrera 
dessa i samma kodavsnitt. 

DSXCP_usb_packet_recieve 
Denna funktion kopplas samman med mottagarfunktionen i CMX USB stack för att 
på så sätt se till att USB kommunikationen följer XCP standarden. Detta sker genom 
att funktionen anropar CMX USB stackens mottagarfunktion och att pekare för data, 
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endpoint och paketets längd pekas om till DSXCP_usb_packet_recieve. Då 
funktionen mottagit ett paket skickas en bekräftelse på detta. 

DSXCP_usb_packet_send 
Denna funktion har omvänd funktion till DSXCP_usb_packet_recieve dvs. den 
skickar ett paket. Den anropar sänd funktionen i CMX USB stack och kräver på 
samma sätt att data, paketets längd och endpoint pekas om. 
 
Denna integrering av XCP on USB i den befintliga CMX stacken visade sig vara 
svårare att genomföra och verifiera än vad som först antagits i detta examensarbete. 
Problem upptäcktes med att peka om pekare mellan XCP on USB kod och CMX 
kod. Data kunde dock skickas över USB anslutningen och verifieras med hjälp av 
separata program för analysering av USB trafik, dock utan att all XCP information 
framgick. [dSpace XCP Service Implementation] 
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6 Resultat och slutsatser 
Denna rapport har arbetat med utvecklingen av, samt delar av de tekniska 
förutsättningarna för ett On Target Prototyping utvecklingsverktyg. 
 
En mindre utvärdering av tillgängliga utvecklingskort med stöd för USB har 
genomförts där tre olika kort valdes ut för noggrannare studier och slutligen valdes 
ett utvecklingskort från Freescale som grund till OTP verktyget. 
 
Anpassning av mjukvara och drivrutiner för utvecklingskortets USB anslutning, 
PC:ns anslutning till utvecklingskortet via USB och sammankopplingen med 
Caldesk via XCP on USB har genomförts. En hel del problem har uppstått på vägen 
och de flesta har lösts men kommunikationen via XCP on USB har inte kunnat 
verifieras till belåtenhet. 
 
Anslutning via USB har studerats i detalj och en litteraturstudie har genom förts på 
USB protokollet. Det visade sig att USB protokollet var mer komplicerat än vad som 
antogs då examensarbetet startade. 
 
I den här tillämpningen med OTP krävs det att data skickas via USB i så nära realtid 
som möjligt för att kunna analyseras och presenteras i Caldesk. Detta utgör ett 
problem då USB endast har en överföringstyp, isochronous, som klarar av större 
datamängder och att data kommer fram vid utsatt tid. Dock har denna typ av 
överföring inte möjlighet till omsändning utan meddelar endast att datapaketet 
innehöll fel. Om man istället väljer att prioritera att rätt data kommer fram genom att 
felkontroll tillämpas (bulk, control och interrupt) sjunker överföringshastigheten och 
tidpunkten för leverans kan inte garanteras.  
 
Båda fallen utgör ett problem för OTP då idén bakom att använda USB 
kommunikation för denna realtidsapplikation var att få tillgång till hög 
överföringshastighet av mätdata som sedan kan analyseras med hjälp av Caldesk. 
Att välja mellan att eventuellt få fel mätdata eller att få mätdata levererat för sent är 
inte en godtagbar kompromiss för denna tillämpning. Därför föreslår detta 
examensarbete att för fortsatt utveckling av OTP applikationen används ett annat 
kommunikationsgränssnitt där dessa avvägningar inte behöver göras. 
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7 Framtida arbete 
Då detta examensarbete är del i ett större utvecklingsarbete kring en OTP 
applikation går det att med hjälp av de resultat och slutsatser som åstadkommits i 
detta examensarbete att ge förslag till den fortsatta utvecklingen av OTP. 
 
En av slutsatserna är att då en USB anslutning används krävs det en avvägning 
mellan leveranssäkerhet och tiden för leverans av skickad data. Detta är en 
avvägning som inte riktigt kan accepteras av en OTP applikation då både 
leveranssäkerhet och tidpunkt för leverans är kritiska för applikation. Därför föreslår 
detta examensarbete att ett annat kommunikationsprotokoll används för 
utvecklingen av OTP. Förslagsvis används ett av de protokoll som stöds av XCP 
standarden t ex CAN, Ethernet, SxI eller Flexray. 
 
Vidare så föreslår detta examensarbete att vid fortsatt utveckling så bör en så färdig 
hårdvarulösning som möjligt användas. Detta eftersom grunden för OTP som 
utvecklingsverktyg framförallt är en PC applikation och för att kunna fokusera på 
utvecklingen av denna mjukvara. Detta är i huvudsak en utveckling av programvara 
för distribution och bör därför utföras av en på området kunnig person. 
 
Det är även detta examensarbetes uppfattning att marknaden för denna typ av 
applikation bör undersökas i noggrannhet med identifiering av tillämpningsområden, 
troliga branscher och potentiella köpare med mera innan ytterligare resurser läggs på 
utvecklingen av OTP. 
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