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Sammanfattning 
Detta examensarbete fokuserar på hur felhanteringen av hårdvara kopplad till en styrenhet på 
ett Scaniafordon fungerar. Till hårdvara räknas bland annat knappar, spakar, sensorer och 
CAN. Arbetet har inriktats på att se hur felhanteringen fungerar och om det går att hitta några 
nya felmoder.  
Styrenheten som har undersökts kallas Koordinatorn och är kärnan i Scanias tre nätverk av 
styrsystem. Koordinatorns uppgift är att överföra information mellan de olika nätverken och 
att ta in och behandla information från knappar och sensorer, vars värden används internt eller 
skickas ut via CAN till andra styrenheter.  
Arbetet är uppdelat i tre delar: litteraturstudie om metoder och begrepp inom feldetektering 
och diagnos, analys av hårdvaran samt av CAN-trafiken.  
 
Felhanteringen på Koordinatorn bygger idag på olika test som ofta är av enkel karaktär, 
merparten av testen är sannolikhetstest eller av ”limit check” typ. Felisoleringen fungerar bra 
men den kan bli bättre. För att förbättra felsökningen föreslås användning av test som tittar 
mer på hur fel uppkommer kopplat till tid. Ett sådant test har konstruerats för att lokalisera fel 
med gemensamma felorsaker. Tidstest gör det även möjligt att detektera glappkontakter eller 
onaturligt beteende. 
 
Eftersom en av Koordinatorns uppgifter är att överföra information mellan de olika CAN-
nätverken, kommer processorlasten att påverkas av hur mycket information som sänds på 
CAN-nätverken. Ett test visade att det finns ett linjärt förhållande mellan antal meddelanden 
och processorlasten, detta förhållande kan vara värt att tänka på vid en ökning av busslasten.  
Genom att beräkna busslasten kan den informationen förbättra felisoleringen av CAN-
relaterade fel. Om busslasten är hög beror antagligen CAN-felet på för hög belastning av 
nätverket. Är busslasten normal eller låg vid feltillfället går det att anta att det är ett fysiskt fel 
på en styrenhet eller avbrott på bussen. 
 
Ett framtida arbete är att undersöka systematiska fel som kan uppkomma genom felaktig 
inkoppling av hårdvara. 
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Abstract 
This master of science thesis is focusing on how the fault handling on hardware connected to 
a control unit on a Scania vehicle is working. To the hardware counts buttons levers, sensors 
and CAN. The work has been concentrated upon how the fault handling is working and if it is 
possible to find any new fault modes.  
The control unit that has been studied is called the Coordinator and is the core in Scanias three 
networks of control units. The Coordinators work is to transmit messages between the three 
networks and to process signals from buttons, levers and sensors. The values is then used 
internally or is sent to other control units on the CAN networks. The work has been divided 
into three parts: a literature study about different methods and notations in fault detection and 
diagnosis, an analyze about the fault handling of the hardware and one analyze about the 
CAN-traffic. 
 
The fault handling on the Coordinator is built upon different, often very simple test. Most of 
the tests are plausibility tests or of limit check type. To improve the fault handling a 
suggestion is to use tests that look more on how faults appear based on time. One such test has 
been made to find faults whit a common error cause. Time based tests can also detect glitch in 
a contact or unnatural behaviour. 
 
Because one of the Coordinators tasks is to transfer messages between the different CAN-
networks the CPU-load will be affected of the bus-load. A test showed that there is a linear 
relation between the bus-load and the CPU-load. Information about the bus-load can improve 
the fault isolation on CAN errors. If the bus-load is high the fault is depending on a high bus-
load. If the busload is normal or low the fault is very likely depending on a physical fault as a 
faulty control unit or a broken network.  
 
A future work is to lock at systematic faults that can appear when hardware is not connected 
correct. 
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1 Inledning  
Med mer avancerade styrsystem ökar behovet av ett bra diagnossystem som snabbt kan 
avgöra om det är något fel på de sensorer som ger signaler till systemet. Att automatiskt och 
snabbt kunna hitta och isolera fel är viktigt för hur styrsystemet ska bete sig samtidigt som en 
korrekt felkod underlättar arbetet för den som ska reparera felet. Den här rapporten är ett 
examensarbete i mekatronik som utförs på Scania CV AB. Arbetet har inriktats på hur 
felhanteringen på styrenheten som kallas Koordinatorn (COO) fungerar. 

1.1 Bakgrund 
Styrsystemen på ett modernt Scaniafordon är utspridda på tre olika ”Controller area network” 
(CAN)-nätverk (se avsnitt 5.1). Nätverken är uppdelade efter hur säkerhetskritiska de 
inkopplade systemen är. Detta gäller för alla styrenheter förutom för Koordinatorn som sitter 
kopplad till alla tre CAN-nätverken. Koordinatorns uppgift är att:  

• Överföra information mellan de olika CAN-nätverken. 
• Äga knappar och sensorer vars värde används internt eller skickas ut på CAN-

nätverken till andra styrenheter.  
• Ta hand om logik som inte passar på någon annan styrenhet. 
• Ta över basfunktionalitet från andra styrenheter på fordon som saknar dessa enheter 

 
Figur 1 visar en bild över hur styrsystemen är sammankopplade. För att ett fordon ska fungera 
behövs det 5 enheter. Förutom Koordinatorn behövs även: 

• Engine management system (EMS), motorstyrsystemet. 
• Instrument cluster system (ICL), instrumentklustret. 
• Visibility system (VIS), styr belysning och vindrutetorkare. 
• Air processing system (APS), styr och övervakar tryckluftsystemet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Systemuppbyggnaden av styrenheter på ett Scaniafordon. 
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Koordinatorn får eller ger signaler till olika komponenter. En komponent är en modul som har 
en specifik funktion och vid ett fel på någon del av komponenten byts hela modulen. 
Idag sker felhanteringen av hårdvaran kopplad till Koordinatorn genom enskilda test på varje 
komponent. Om ett test visar att något är fel skapas en felkod, enligt Figur 2.  
 
 
 
 
 
Figur 2. Upplägg av felhanteringen idag. 
 
Detta medför att felhanteringen ibland blir inkonsekvent då felkoder sätts utan att hänsyn har 
tagits av statusen på hela systemet. I och med en ny version av Koordinatorn, införs även en 
ny diagnosmetod som samlar in information om hela systemet innan en felkod sätts, enligt 
Figur 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Nytt upplägg av felhanteringen. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att utvärdera hur felhanteringen av hårdvara kopplad till Koordinatorn 
fungerar för att där hitta styrkor och svagheter. På föreslagna förbättringar ska även en modell 
tas fram för att verifiera att förslaget fungerar. En annan uppgift är att se om det går att 
identifiera några nya feltyper för att därigenom förbättra felhanteringen genom mer exakta 
felkoder.    

1.3 Avgränsningar  
För att begränsa arbetet har det inriktats på hårdvarufel som uppkommer slumpvis. Detta 
innebär att fel som är inbyggda, till exempel fel i programvaran, inte kommer att undersökas. 
Ingen hänsyn har tagits till att Koordinatorn kan ha olika konfiguration. 

1.4 Tillvägagångssätt  
Arbetet är inriktad på hårdvara kopplad till Koordinatorn. Till hårdvara räknas bland annat 
knappar, sensorer och CAN. En stor del av arbetet har varit att studera hur systemet runt 
Koordinatorn är uppbyggt för att se vilka delar som kan förbättras med felhanteringen. Även 
en litteraturstudie på området felisolering och diagnos har genomförts, för att ge inspiration 
till vilka metoder som kan användas på Koordinatorn. Test mot rigg och i vissa fall mot lastbil 
har gjorts för att prova idéer samt för att ge en bild av vad som händer i verkligheten. 
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1.5 Upplägg 
Avsnitt 2 är en introduktion till feldetektering och diagnos. Avsnittet behandlar begrepp och 
uttryck som används samt en genomgång av  några metoder som används för feldetektering 
och diagnos.  
 
Avsnitt 3 är en beskrivning koordinatorsystemet. En allmän beskrivning av hur systemet och 
felhanteringen på Koordinatorn fungerar. Principerna för felkodsmotorn Diagnostic Manager 
(DIMA) som införs på den nya Koordinatorn kommer även att beskrivas. 
 
Avsnitt 4 behandlar felhanteringen av hårdvaran, som är kopplad till Koordinatorn. Vilka 
möjligheter som finns samt hur felhanteringen skulle kunna förändras.  
 
Avsnitt 5 berör CAN-relaterade fel. Först en genomgång av hur CAN-protokollet är uppbyggt 
samt om den i CAN-protokollet inbyggda felhanteringen. Därefter behandlas Koordinatorns 
egen felhantering kopplad till CAN-trafiken. Avsnittet avslutas med tänkbara fel och hur de 
kan lösas. 
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2 Feldetektering och diagnos 
Avsnittet kommer att behandla olika begrepp och metoder som används för feldetektering och 
diagnos.  
 
Diagnos innebär att med givna observationer förklara varför ett korrekt designat system inte 
uppför sig som beräknat.  
Feldetektering och diagnos innefattar följande begrepp:  

• Feldetektering: Detekterar när något är fel.  
• Felisolering: Hittar vad som gör att systemet inte beter sig som förväntat.  
• Uppskattning av fel yttring: Uppskattar hur stor påverkan felet har på systemet. 

 
Begreppet fel går att dela upp i tre delar felkälla, feltillstånd och felyttring. 
En felkälla innebär att något i systemet avviker från sitt normaltillstånd. En felkälla kommer 
att leda ett feltillstånd vilket innebär att den del i systemet som felkällan påverkar inte kan 
bete sig som förväntat. Felyttring uppkommer när hela systemet inte kan bete sig som 
förväntat på grund av olika feltillstånd [2]. 
 
Att snabbt kunna isolera fel i realtidssystem är viktigt, eftersom de åtgärder som systemet ska 
utföra beror på i vilket tillstånd som systemet befinner sig i. Att snabbt kunna avgöra hur 
kritiskt felet är kan vara skillnaden mellan att stänga ner systemet eller att kunna fortsätta med 
begränsad prestanda. 
 
Grunden vid skapandet av ett diagnossystem är att bilda sig en uppfattning av det system som 
ska övervakas, vilka fel som är vanliga, hur dessa fel går att detektera, hur felen kommer att 
yttra sig samt hur felen kan bero på varandra. När de fel som ska detekteras är identifierade 
väljs vilken metod som ska användas och vilka test som ska göras [4]. 

2.1 Olika typer av fel 
Det finns två olika typer av fel som kan uppstå i ett system, antingen systematiska fel eller 
slumpmässiga fel [2].   

2.1.1 Systematiska fel  
Systematiska fel är inbyggda i systemet, som till exempel att något är felkonstruerat, 
felkopplat eller att det är fel i en programkod. System som har systematiska fel kan bete sig 
normalt, dock kommer felet ibland göra att systemet inte kommer att bete sig som det ska. 

2.1.2 Slumpmässiga fel 
Det finns olika typer av slumpmässiga fel som kan uppstå i ett system. Till skillnad mot de 
systematiska felen uppstår de slumpmässiga felen efter en tid och de finns inte inbyggda i 
systemet från början. För att förenkla kan de delas in i tre olika typer, beroende på var de 
uppstår.  

• Processfel: Någonting i processen är fel, till exempel störningar i insignalen eller att 
någon komponent i processen är trasig. Typiska processfel är ökad friktion eller att 
någon komponent har gått sönder. 

• Sensorfel: Uppstår när det uppmätta värdet inte stämmer överens med verkligheten. 
Detta kan upptäckas med hjälp av redundanta sensorer eller genom att jämföra med 
beräknade värden. Typiska sensorfel är kortslutning och offsetfel.  



Feldetektering och diagnos  

 5

• Ställdonsfel: Skillnaden mellan begärt utslag och den verkliga rörelsen är för stor. 
Detta kan bero på att ställdonet är låst eller att det är trasigt.  

2.2 Felkaraktärer  
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Figur 4. Olika felkaraktärer, där amplituden är avvikelse från normaltillstånd.  
 
Det är även möjligt att dela in fel i hur de uppstår och beter sig, se Figur 4. 

• Gradvis ökande: Felet ökar gradvis över tiden. Kan bero på ökad friktion eller på 
långsamma förändringar i systemets dynamik 

• Abrupt: Felet uppstår plötsligt. Kan bero på att något går av/brister, dessa fel är enkla 
att detektera men de är oftast svåra att förutse. 

• Slumpvis: Felet uppstår och försvinner på ett slumpmässigt sätt. Exempel på ett 
slumpmässigt uppkommet fel är glappkontakt. 

2.3 Beteendemoder  
En beteendemod säger vilken status systemet har. Ett exempel på en beteendemod är 
”kortslutning mot jord”. Om systemet beter sig normalt befinner det sig i beteendemoden 
”inget fel”.  

2.4 Olika typer av diagnos 
Beroende på vad som ska diagnostiseras finns det olika sätt att närma sig problemet. Det går 
att dela in diagnosbegreppet i två olika metoder, modellbaserad eller icke modellbaserad. Med 
mer beräkningskraft har användningen av modellbaserad diagnos ökat, men den icke 
modellbaserade är fortfarande vanlig beroende på metodens enkelhet. Dock kan 
modellbaserad diagnos vara mindre beräkningskrävande än icke modellbaserad diagnos om 
enkla modeller används [1].  
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2.4.1 Icke modellbaserad  
Icke modellbaserad diagnos bygger på att jämföra signaler med varandra eller mot fasta 
värden för att kontrollera att sensorerna och systemet beter sig som de ska. Diagnosmetoden 
går snabbt att utveckla, men ger en ofta mer osäker feldetektering då metoden är känslig för 
störningar. På vissa system är det här den enda lösningen då det blir alltför kostsamt eller 
omöjligt att bygga en modell över systemet [1]. Nedan kommer några exempel på icke 
modellbaserad diagnos.  
 
Fysisk redundans  
I många säkerhetskritiska system är användningen av fysisk redundans vanlig. Principen är att 
två eller fler sensorvärden jämförs, och om värdena är lika antas värdet vara korrekt. Det är 
endast möjligt att göra felisolering om det finns tre eller flera sensorer som mäter samma sak. 
En nackdel med fysisk redundans är att det ökar kostnaden, komplexiteten samt vikten på 
systemet på grund av fler sensorer och kablar. Viktproblemet är speciellt kännbart för 
flygplansindustrin, där säkerheten är extremt viktig, men där den extra vikten inte är 
önskvärd. Fysiskt redundanta system har en snabb reaktionstid när ett fel uppstår.  
Specialsensorer  
Genom att använda sensorer i systemet går det att mäta antydningar till fel. Till exempel 
genom att mäta temperatur, ljud, vibrationer etc.  
“Limit checking” 
”limit checking” är ett test som kontrollerar om det uppmätta värdet befinner sig i rätt 
intervall. Denna typ av tröskeltriggad felanalys är mycket vanlig i de flesta 
feldetektionssystem. Ofta finns det två gränser, en som ger en varning och en när en kritisk 
gräns har passerats. 

2.4.2 Modellbaserad 
Modellbaserad diagnos är ofta baserad på analytisk redundans. Detta går ut på att istället för 
att kontrollera två eller fler sensorvärden, som vid fysisk redundans, jämförs det uppmätta 
värdet med ett som är beräknat [5, 6, 9]. 

 
Figur 5. Analytisk redundans 

 
En stor fördel med modellbaserad diagnos är att systemet inte behöver ha extra sensorer. Det 
kan till och med i vissa fall vara möjligt att ta bort sensorer eftersom dom kan ersättas med 
modeller. Systemet blir även mindre känsligt för störningar, eftersom det är möjligt att bygga 
in filter som tar hand om störningarna. En nackdel med modellbaserad diagnos är att en 
modell som är tillräckligt exakt och som går att beräkna i realtid måste byggas. Dock är det 
möjligt att använda hela eller delar av modellen till att diagnostisera andra liknande system 
De två vanligaste metoderna för modellbaserad diagnos är residualgenerering och 
parameterestimering [4].  
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Residualer  
Genom att jämföra uppmätta signaler med beräknade, enligt Figur 5, skapas en residual r där  

∧

−= yyr      (1) 
vilket om  

0=r  inget fel 
0≠r  fel 

 
Genom att använda flera residualer som är känsliga mot olika fel är det möjligt att isolera 
vilket fel som har uppstått. Denna metod kallas strukturerade residualer. 
Exempel: Strukturerade residualer 
Ett system består av en insignal u och två sensorer y1 och y2 som förhåller sig enligt nedan  

 
21 += uy      (2) 

522 −= uy      (3) 
 
Av detta går det att skapa tre residualer  

 
uyr −−= 211     (4) 

uyr 2522 −+=     (5) 
92 123 +−= yyr     (6) 

 
Om det inte finns något fel är alla residualer noll. Om det skulle bli fel på sensor 1 kommer r1 
och r3 att reagera eftersom de båda har ett beroende av sensor 1. Men r2 kommer inte att 
reagera eftersom den bara är beroende av sensor 2. Figur 6 visar isolerstrukturen för exemplet 
där F1, F2 motsvarar fel i sensorerna y1,  y2 och F3 motsvarar fel i insignalen u. 

 
Figur 6. Isolerstruktur för exempel strukturerade residualer. 

 
Parameterestimering  
Metoden bygger på att ett fel motsvarar en förändrig i en parameter. Genom att beräkna 
parametern och jämföra med det värde som parametern har i ett normaltillstånd är det möjligt 
att detektera om något är fel. Metoden blir beräkningskrävande för stora system [4]. 

2.5 Isolering 
Genom att kombinera olika test som reagerar på olika saker går det att få fram vilken 
komponent som inte fungerar som den ska. De flesta isoleringsmetoder går att realisera i en 
isoleringsmatris, där olika test reagerar på olika beteendemoder.  
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Figur 7. Isoleringsmatris. 

 
Exempel:  
I Figur 7 visar en isoleringsmatris med fem test (TS) och fyra beteendemoder (BM). Om test 0 
reagerar innebär det att det kan vara beteendemod 0 och beteendemod 2 som kan vara aktiva. 
Om test 2 och test 3 också reagerar innebär det att beteendemod 0 är aktiv. 
 
Hypotestestning  
Hypotestestning är definierat som ett beslutsproblem som beslutar mellan två möjliga 
hypoteser. Exempel på det är att besluta om det finns ett fel eller inte. Hypotestestning bygger 
på två delar, en testkvantitet och en gräns då testet blir giltigt.  
Testkvantiteten kan bestå av residualer, parameterestimering eller sannolikhetstest.  
 
Strukturerad hypotestestning  

 
Figur 8. Isolerstruktur för hypotestestning. 

Strukturerad hypotestestning [4, 7, 8] bygger på hypotestestning där varje hypotes kan 
beskrivas av olika beteendemoder. Genom att utvärdera vilka test som reagerar går det att 
isolera vilken beteendemod som systemet är i.  
Diagnosstrukturen består av 0, 1 och X, enligt Figur 8. 1 innebär att om beteendemoden (Fn) 
påverkar systemet kommer test (Tn) att reagera. Vid 0 kommer beteendemoden inte att 
påverka testet och X innebär att testet under vissa förutsättningar kommer att reagera.  
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3  Koordinatorn 
Följande avsnitt är baserat på information från [17]. 
 
 

 
 

Figur 9. Exempel på hårdvara och funktioner som är kopplade till Koordinatorn. 

Koordinatorn är kärnan i Scanias fordonsnätverk eftersom den är den enda styrenheten som 
har kontakt med alla CAN-nätverken och därmed alla styrenheter.  
Koordinatorns uppgifter är att: 

• Överföra information mellan CAN-nätverken.  
• Ta in information från knappar och sensorer som är kopplade till Koordinatorn för att 

sedan skicka ut värdena till de styrenheter som kommer att använda dem. Exempel på 
enheter kopplade till Koordinatorn visas i Figur 9.  

• Ta hand om logik som inte passar på någon annan styrenhet.  
• Ta över basfunktionalitet från andra styrenheter, på fordon som saknar dessa 

styrenheter 
 
Eftersom antalet funktioner varierar mellan fordonen måste Koordinatorn vara flexibel, då det 
innebär att den kommer att kommunicera med olika antal styrenheter. Antalet komponenter 
som är kopplade till Koordinatorn varierar beroende på fordonets konfiguration. Koordinatorn 
är en av fem styrenheter som alltid måste finnas med på ett Scaniafordon, vilket innebär att 
Koordinatorn får ta över funktionalitet från bromsstyrenheten (BMS), växelstyrenheten 
(GMS) och färdskrivaren på fordon som saknar dessa enheter. 
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3.1 Hur fungerar felhanteringen allmänt på Koordinatorn 
Många av komponenterna kopplade till Koordinatorn saknar beroenden till varandra, detta 
innebär att om en komponent går sönder kommer den inte att påverka någon annan 
komponent. Detta förenklar felhanteringen då det blir enklare att konstruera test som 
lokaliserar felet. Endast gas- och bromspedalgivarna har beroenden eftersom de består av 
redundanta givare.  
 
Att ett fel på en komponent inte kommer att påverka någon annan komponent påverkar också 
valet av felisoleringsmetod, då det inte är möjligt att använda någon annan metod än den icke 
modellbaserade för att isolera felet.  
 
I skrivandets stund befinner sig Koordinatorn i ett generationsskifte, där COO6 är i 
produktion, och en ny version av Koordinatorn COO7 är på väg att introduceras.  
På COO6 sätter varje applikation egna felkoder. Den del av Koordinatorn som använder 
värdet av en sensor ansvarar själv för feldetekteringen, vilket innebär att varje applikation 
enbart tar hänsyn till sitt egna tillstånd 
I COO6 finns det ett antal felkoder/felmoder som pekar ut att det är ett fel på en komponent, 
men inte av vilken karaktär felet har. Exempel på en sådan felkod är att det är fel på 
gaspedallägesgivaren, men inte vad som gjorde att testet reagerade.  
Med COO7 sätts alla felkoder/felmoder med diagnosmotorn Diagnostic Manager (DIMA) (se 
3.2). Detta gör att Koordinatorn får en mer samlad bild av statusen i systemet innan en felkod 
sätts, vilket leder till att risken för att sätta felaktiga felkoder minskar. 
Med COO7 har antalet felkoder/felmoder ökat jämfört med COO6 samtidigt som de blivit 
mer exakta. Felkoden beskriver i COO7 att det är fel på en komponent och vad som testet 
reagerade på.   

3.2 DIMA 
Avsnittet om DIMA är baserat på information från [14, 15, 16].  
På COO7 används en diagnosmotor som heter DIMA. Principen för DIMA är att DIMA:  

• Sköter all diagnostik och bestämmer vilka åtgärder som ska utföras.  
• Diagnostiserar komponenter, inte signaler.  
• Bygger på strukturerad hypotestestning.  

Principen är att det görs olika test som rapporteras in till DIMA, utifrån den information som 
samlas in sätts olika status på komponenter enligt Figur 10. När ett fel har upptäckts kommer 
DIMA att vidta åtgärder som att sätta felkoder och att tända varningslampor. 
 

 
Figur 10. Princip för DIMA. 

 

3.2.1 Test 
Ett test innebär att olika signaler jämförs med varandra eller mot fasta värden. Resultatet av 
dessa test är att det har reagerat eller inte reagerat . Till varje test finns minst en beteendemod 
kopplad.  
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DIMA bygger på att det för varje komponent sker test i de delar av programkoden där rådata 
övergår till ingenjörsstorheter. För att säkerställa att testet verkligen stämmer måste resultatet 
av varje test valideras. Valideringen innebär att resultatet av ett test måste ha ett utfall under 
en viss tid. Valideringen sker för att bara säkra resultat ska vara med i isoleringen. 

3.2.2 Isolering 
När ett test är validerat kommer det att rapporteras in till DIMA där resultatet av de olika 
testen sätts in i en datastruktur som kan liknas vid en isoleringsmatris.  
 

 
Figur 11. Isoleringsmatris för rattknapparna. STG är kortslutning mot jord, STB är 
kortslutning mot batteri, IVI är att värdet är i fel intervall. 

Figur 11 är en isoleringsmatris för rattknapparna. Ett X motsvarar att det är möjligt att testet 
motsvarar beteendemoden, medan om det står 1 är det säkert att om testet har reagerat är det 
den beteendemoden som har inträffat. 
 
Varje test motsvarar en eller flera beteendemoder och varje beteendemod kan vara kopplade 
till flera test. Varje komponent kan bara ha en beteendemod samtidigt. Vilken beteendemod 
som blir aktiv beror på resultatet av testen och på statistik. ”Inget fel” är mer troligt än att det 
är ett fel och ett känt fel är mer troligt än att det skulle vara ett ”okänt fel”. 

3.2.3 Åtgärd 
När en beteendemod har bekräftats kommer en felkod att sättas. Beroende på i vilken 
beteendemod som en komponent befinner sig i kommer vissa åtgärder att utföras. Om det har 
visat sig att en komponent är trasig kommer det att skickas en signalstatus till applikationen 
tillsammans med signalen, för att andra applikationer ska uppmärksammas på att värdet inte 
är att lita på. Om någon åtgärd behöver göras som att tända en varningslampa eller att 
systemet ska gå in i felsäkert läge kommer DIMA att skicka ut sådana meddelanden.  
 

3.2.4 Fördelar och nackdelar med DIMA  
Fördelen med DIMA är att information om hela systemet tas med vid diagnos vilket ökar 
chansen till en korrekt diagnos. Varje testresultat måste vara validerat vilket minskar risken 
för att felaktiga slutsatser tas. Genom att ha en enhet som centralt sköter det som ska åtgärdas 
minskar risken att beslut som motsäger varandra kommer att tas  
 
DIMA saknar funktionalitet för att hantera tidsstämpling av fel, vilket innebär att DIMA inte 
kan hantera fel som uppstår och som är tidsberoende. Detta innebär att det inte går att hantera 
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fel som beror på en kedja av händelser, till exempel saknas förmåga att sortera ut följdfel som 
uppstår av ett redan validerat fel. Oftast har följdfelen en längre valideringstid samt en längre 
avvalideringstid. Detta innebär att när det första felet är avvaliderat ligger det gamla felet kvar 
och skapar en felkod som sedan kommer att ligga kvar tills den blir passiv. Detta gör att det 
kommer att skapas två felkoder där en pekar ut det riktiga felet och den andra pekar ut ett 
följdfel. 

3.3 Vilken typ av feldetektering behövs för Koordinatorn 
Koordinatorn är viktig för många olika funktioner på fordonet.  
Det finns minst tre intressenter för felkoderna som sätts av Koordinatorn: 

• Koordinatorn behöver veta att de värden som sensorerna registrerar är korrekta. Om de 
inte är korrekta måste åtgärder vidtas för att inte felet ska sprida sig vidare i systemet. 
Exempel på åtgärder kan vara att skicka ut ett ersättningsvärde eller att försöka räkna 
ut värdet på ett annat sätt.  

• Verkstaden behöver bara veta om det är fel på en komponent, eftersom de inte lagar 
komponenter utan bara byter dem. 

• Dom som utvecklar systemet behöver veta hur systemet betedde sig då felet inträffade, 
för att de ska kunna förbättra produkten.  

3.4 Diskussion om Koordinatorn 
Komponenterna kopplade till Koordinatorn saknar beroenden till varandra, vilket innebär att 
de test som utförs för att detektera fel bara kommer att reagera på det som testet var avsett för. 
Detta innebär att felet blir isolerat samtidigt som det blir detekterat. 
Därför är frågan om Koordinatorn behöver ha en felkodsmotor som DIMA när den ska 
diagnostisera fel kopplade till Koordinatorn, då testen som görs ofta har en direkt koppling 
mot felet.  
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4 Analys av felhanteringen av hårdvara 
Informationen om felhanteringen av hårdvaran är baserad på [17, 18].  
Den hårdvara som är kopplad till Koordinatorn består av sensorer som känner av förarens 
kommandon till fordonet samt sensorer som känner av status på olika komponenter i fordonet.  
  
Det finns tre olika typer av kopplingar mellan Koordinatorn och dess komponenter. Dessa är 
analoga och digitala ingångar samt digitala utgångar. De är fördelade enligt Figur 12. 
 

 
Figur 12. Olika typer av kopplingar till Koordinatorn 

4.1.1 Digitala komponenter 
 

 
Figur 13. Principskiss för en digital switch. 

Det som utmärker de digitala komponenterna är att de består av en eller flera switchar, se 
Figur 13. Dessa switchar ger bara signal när de är aktiverade vilket innebär att det endast är då 
som Koordinatorn känner av deras närvaro. 
Det finns två typer av digitala switchar: manuellt aktiverade och händelsestyrda. Dessa är 
fördelade enligt Figur 14.  
 

 
Figur 14. Fördelning mellan digitala och händelsestyrda switchar. 

Manuellt aktiverade: Till denna kategori tillhör knappar och spakar lokaliserade i fordonets 
hytt. Om komponenten som ska diagnostiseras, bara består av en switch finns det ingen 
möjlighet för Koordinatorn att i realtid bestämma om komponenten fungerar korrekt. Detta 
beror på att det inte med säkerhet går att bestämma om en switch ska vara aktiverad eller inte.  



Analys av felhantering av hårdvara 

 14

Om komponenten består av flera switchar är det möjligt för Koordinatorn att bestämma om 
det är fel på en komponent. Detta förutsätter att komponenten är konstruerad så att det är 
omöjligt för två switchar att vara aktiva samtidigt. Exempel på en sådan komponent är 
”comfort shift” växelspaken, som består av flera switchar som indikerar vilken växel som 
föraren önskar. Där är det bara är möjligt att ha ett växelläge i samtidigt.  
 
Händelsestyrda: Till de händelsestyrda digitala komponenterna hör sensorer som reagerar 
vid ett specifikt värde eller på en specifik händelse. Exempel på sådan komponent är sensorn 
som ger kvittenssignal om att kraftuttaget är aktiverat eller en sensor som reagerar när 
parkeringsbromsen har en viss trycknivå. Dessa komponenter går att felisolera i realtid om de 
villkor som måste vara uppfyllda för att sensorn ska varna är kända. Ett exempel är om 
trycksensorn till servostyrningen indikerar att det finns tryck även om motorn inte snurrar.  
 
De digitala komponenterna felsöks genom test som kontrollerar om det läge som switchen 
indikerar kan stämma med tillståndet för resten av fordonet/komponenten. Detta  görs genom 
att jämföra status på andra switchar och annan information som finns tillgänglig. Ett exempel 
på ett sådant test är kontroll på komponenter med flera switchar, där bara en switch kan vara 
aktiverad samtidigt. I andra test kontrolleras om en switch är aktiv även om det inte är möjligt 
för den att vara aktiv. 
 
Till de digitala komponenterna som kan felsökas finns det minst två typer av felkoder 

• Det som felkoden triggades av.  
• “Unknown fault” (UF).  

 

4.1.2 Analoga ingångar  
Till de analoga ingångarna hör sensorer och resistanskodade knappar/spakar. De analoga 
komponenterna ger alltid en signal som Koordinatorn kan behandla. Detta gör att om en 
analog komponent skulle försvinna är det ett tecken på att något är fel. Eftersom Koordinatorn 
känner av olika spänningsnivåer ger det bättre möjligheter att detektera om någonting är fel. 
Det är till exempel möjligt att specificera mer exakt vad som kan vara fel. De analoga 
komponenterna är alla kopplade till ”supply” (5V) och jord, enligt Figur 15, på egna ingångar 
på Koordinatorn. Detta gör att komponenterna inte kommer att påverka varandra om ett fel 
uppstår.  

 
Figur 15. Princip för hur de analoga sensorerna är uppbyggda. 

Till de analoga komponenterna finns det minst tre typer av felkoder.  
• ”Short to ground” (SG): Testas med limit check om spänningen är för låg.  
• ”Short to battery” (SB): Testas med limit check om spänningen är för hög. 
• UF: Felkoden löses ut om flera test reagerar med ett motstridigt resultat.  
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För resistanskodade komponenter finns även en felkod om att värdet befinner sig i fel 
intervall. 
 
Testen som sker är av ”limit check” typ som kontrollerar om värdet är fel. Eftersom alla 
insignaler sker manuellt går det inte att använda modellbaserad diagnos för att avgöra vilket 
värde som är rätt. För de manuella insignalerna är ”limit check” den bästa metoden för att 
detektera ifall något är fel. Anledningen är att det inte går att avgöra om signalen som 
Koordinatorn känner av stämmer överens med det föraren vill. För pedalerna utförs även 
sannolikhetstest som testar om pedallägena är rimliga mot varandra, t.ex. anses det orimligt 
att föraren gasar och bromsar samtidigt under en längre tid. 
 

4.1.3 Utgångar  
Det finns sex digitala utgångar från Koordinatorn. Koordinatorn har möjlighet att känna av 
om det är något fel på utgången eftersom Koordinatorn får en kvittenssignal på vilken status 
utgången har Om signalen inte stämmer överens med det värde som är utställt har det inträffat 
ett fel. 
  
Till de digitala utgångarna finns det tre typer av felkoder som sätts:  

• SG, mäter låg spänning på feedbacksignalen när hög signal har ställts ut.  
• SB, mäter hög spänning på feedbacksignalen när låg har ställt ut. 
• UF, två eller flera felmoder är aktiva samtidigt.  

 

4.2 Vilka typer av fel är möjliga att detektera och isolera 
Genom att skapa test som tittar på hur fel uppkommer relaterat till tid gör det möjligt att hitta 
fler typer av fel. Ett exempel på fel som skulle kunna detekteras är fel på vissa kopplingar 
mellan Koordinatorn och  dess komponenter. 
Med ett tidstest skulle vara möjligt detektera fel på gemensamma kopplingar mellan 
komponenter.  
Principen är att: Om två eller fler komponenter som har något gemensamt skulle gå sönder 
nästintill samtidigt går det att anta att det inte är komponenterna som är sönder utan att det är 
den gemensamma kopplingen som är trasig. Detta är ett fel som skulle få flera felkoder 
skapade, men där ingen felkod pekar ut det rätta felet.  
 
Komponenter där ovanstående fel kan detektera är:  
Spring coil: Mellan rattknapparna och Koordinatorn sitter ”Spring coil”en. Den har till 
uppgift att överföra signalerna från komponenter som sitter på ratten vidare ner till 
rattstången. ”Spring coil”:en behövs eftersom ratten rör sig och det är ”spring coil”:ens 
uppgift att ta upp de roterande krafterna för signalbanorna.  
Retarderspaken/”Opticruse”: På en del fordon fungerar retarderspaken även som 
”opticruise” spak. Eftersom Retarderspaken är resistanskodad  kommer den alltid att ge signal 
till Koordinatorn, växelväljaren till ”opticruise” är digital med flera switchar, där alltid en 
switch kommer att vara aktivt.  
Pedallägesgivarna: Varje pedal har två givare där varje givare är inkopplad till egna portar 
på Koordinatorn, men däremot har de en gemensam kontakt ut från pedallägesgivaren. 
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4.3 Princip för test av fel på gemensam koppling 
För att testet ska kunna appliceras gäller det att felen ska uppkomma nästintill samtidigt och 
att komponenterna ska ha något gemensamt. Det finns alltid en möjlighet att båda 
komponenterna kan gå sönder, men chansen att de går sönder samtidigt kan antas vara liten.  

4.3.1 Beskrivning av metoden  
Testet av fel med gemensam koppling bygger på två steg, enligt Figur 16, där det första 
kontrollerar om det är något fel på signalen som övervakas (Test). Det andra steget går via en 
tillståndsmaskin som kontrollerar om två eller fler fel uppstår nästan samtidigt (Diagnos). Om 
dessa villkor är uppfyllda kommer det gemensamma felet att sättas som aktivt. 
 

 
Figur 16. Uppbyggnad av test. 

Testblocket innehåller ett test som kontrollerar att spänningen eller värdet är i rätt intervall.  
Det som kommer ut från testblocket är en signal som säger om signalen är i rätt intervall eller 
om det är för hög eller låg spänning.  
Statusen på komponenterna skickas in till ett diagnosblock som jämför de två värdena och gör 
en sammanfattning av signalerna vilket resulterar i den slutgiltiga statusen av komponenterna, 
där även statusen på den gemensamma komponenten sätts.  
 
Diagnosen består av en tillståndsmaskin. Figur 17 visar ett flödesdiagram över hur diagnosen 
fungerar. Modellen består av tre tillstånd: inget fel, fel på komponent och fel på koppling. Där 
tillståndet: 

• Inget fel: Innebär att det inte finns något fel i systemet som övervakas.  
• Fel på komponent: Innebär att komponenterna kommer att få samma felstatus som 

det som triggade felet. Om det tar för lång tid mellan att två fel har uppstått är det 
troligt att det är fel på båda komponenterna samtidigt. 

• Nytt fel: Innebär felstatus på komponenterna att sättas till följdfel samtidigt som den 
gemensamma komponenten kommer få en felstatus.  
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Figur 17. Flödesschema för testet. 

 

4.3.2 Hur testet verifierats 
Metoden har testats dels i Matlab/Simulink[12] och dels genom test på rigg. Testen i Simulink 
gjordes enligt Figur 18, genom att skicka in spänningsvärden till diagnosblock. Blocken till 
höger motsvarar vilken beteendemod som de testade komponenterna befinner sig i. 
Ett testfall byggdes där analoga signaler analyserades. Genom att titta på färdigomvandlade 
signaler är det möjligt att simulera i simulink eftersom de kan simuleras med vanliga 
numeriska värden. 
Vid testning har antagandet att ett spänningsvärde nära 0 motsvarar kortslutning mot jord och 
att en spänning nära 5V motsvarar kortslutning mot Vcc använts.  
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Figur 18. Simulinkmodell över testet  

 
 
Testen mot rigg gjordes genom att olika fel provocerades fram genom att lossa kontakter mm. 
Dessa fel loggades genom att mäta spänningsnivåer med CANalyzer[13]. Loggarna spelades 
sedan upp i Simulink.  

4.3.3 Resultat   
Metoden fungerar. Dock måste väntetiden mellan felen trimmas in för att minimera risken för 
att sätta en felaktig status på en komponent.  

4.4 Diskussion om felhantering av hårdvara  
Testet som konstruerats och som kontrollerar fel på gemensam koppling skulle kunna 
användas ihop med DIMA. Eftersom testet gör en egen diagnos strider det mot principen att 
DIMA sköter all diagnos. 
Andra typer av ”tidstest” som skulle kunna användas är test som reagerar om ett värde ändras 
för snabbt/långsamt eller på att digitala swichar ändrar värde för ofta. 
Av de test som finns idag görs det möjligen för många test på varje komponent till exempel på 
de analoga komponenterna görs det tre test: om spänningen är för hög, låg eller i fel intervall. 
Det skulle räcka med ett test som säger om spänningen är i fel intervall, eftersom för hög/låg 
spänning ingår i det testet. 
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5 Analys av CAN-relaterade koordinatorfel 
Koordinatorn sitter inkopplad på de tre CAN-nätverken. En av uppgifterna som Koordinatorn 
har är att överföra meddelanden mellan de olika nätverken.  
Koordinatorn har med sitt centrala läge en god möjlighet att övervaka hur statusen är på 
CAN-nätverken.  

5.1 CAN-protokollet 
Avsnitt 5.1 är baserad på information från [3, 10, 11]. 
 Kommunikationen mellan styrenheterna sker med hjälp av CAN. CAN-protokollet 
utvecklades 1986 av Bosch och är ett seriellt protokoll. Protokollet bygger på att en nod 
sänder och alla andra lyssnar. CAN-nätverket har ingen ”masterenhet” som styr vem som får 
skicka ut meddelanden. Istället har varje meddelande en prioritet och det meddelande med 
högst prioritet skickas först. Varje meddelande har en identitet som även fungerar som en 
prioritet. 0 motsvarar dominant signal, vilket innebär att det meddelande med lägst identitet 
har högst prioritet. Den nod som har ett meddelande med högst prioritet får först sända. Den 
som vill får sända om nätverket är ledigt, det är bara om det är flera som vill sända samtidigt 
som prioritetsordningen används.  

 
Figur 19. Prioritetsbestämning när flera noder vill sända samtidigt 

 
De noder som inte sänder ligger och lyssnar på meddelandet. Om meddelandet är intressant 
används det annars ignoreras det.  
 
Exempel: Prioritetsbestämning. 
I Figur 19 visas ett exempel på hur prioriteringen går till, tre noder, nod 1, nod 2 och nod 3 
vill skicka ett meddelande samtidigt. Starten på meddelandena är lika men vid steg 6 skickar 
nod 1 en låg signal medan de andra två skickar dominanta signaler, eftersom den låga 
signalen inte kommer att märkas kommer signalen på CAN-nätverket att vara hög. Eftersom 
nod 1 lyssnar på bussen märker den att det finns någon annan som vill skicka ett meddelande 
som har högre prioritet. Nod 1 går in i ett läge då den lyssnar på bussen. Samma sak händer 
för nod 3 vid steg 1. Kvar är nod 2 som kommer att skicka sitt meddelande.  
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5.1.1 Meddelandeuppbyggnad  
 

 
Figur 20. Uppbyggnaden av ett CAN-meddelande 

Ett CAN-meddelande är uppbyggt enligt Figur 20, och består av följande delar: 
• ”Start of frame”(SOF): startar meddelandet och gör andra noder medvetna om när 

meddelandet startar  
• Identitet: Innehåller meddelandets prioritet i form av en unik identitet. Identiteten för 

meddelandet används även av andra noder på CAN-nätverket för att avgöra om 
informationen i meddelandet ska användas. 

• ”Remote Transmission Request” (RTR): Används för att skilja på om noden begär 
något eller om den skickar ut information. 

• ”Identifier extension bit” (IDE): Används för att skilja om det är standard (11 bitar) 
eller förlängd (29 bitar) identifierare som används. 

• ”Data lenght code” (DLC): Används för att säga hur mycket data som skickas. 
• Data: Innehåller den nyttiga informationen i meddelandet.  
• ”Cyclic redundant check” (CRC): Ger mottagaren möjlighet att kontrollera att det är 

rätt information som har mottagits.  
• ”Acknowledgement check” (ACK): Den nod som skickar ut meddelandet förväntar 

sig att få ett svar från någon av de andra noderna på nätverket, som en kontroll på att 
det finns någon nod som lyssnar på meddelandet.  

• ”End of frame” (EOF): Säger att meddelandet är slut och att det är fritt för andra 
noder att sända. 

5.1.2 Inbyggd felhantering i CAN-protokollet  
CAN-protokollet har 5 olika sätt att detektera fel, två av dessa är på bit-nivå och tre är på 
meddelandenivå. Dessa är:  

• ”Bit check”:Varje nod som sänder, lyssnar även på trafiken på nätverket, om en nod 
skickar ut en låg signal och det är en hög signal på CAN-nätverket är det något som är 
fel.  

• ”Bit stuffing”: Om mer än fem bitar sänds som har samma nivå kommer en sjätte 
sändas som har mottsatt nivå. Detta underlättar bit-synkroniseringen för de andra 
samtidigt som det ger en möjlighet att hitta fel.   

• ”Frame check”: Vissa delar av ett CAN-meddelande är uppbyggda på ett 
förutbestämt sätt. Exempel är CRC, ACK och EOF. Dessa meddelanden kommer på 
en bestämd plats och är uppbyggda på ett bestämt sätt.  

• ACK: När en del av meddelandet är sänt väntar den noden som skickat meddelandet 
på en bekräftelse från andra noder att de har uppfattat meddelandet. 
Bekräftelsesignalen skickas av alla noder som är inkopplade på CAN-nätverket. 
Eftersom alla noder lyssnar innebär det en bekräftelsesignal kan komma från noder 
som inte använder meddelandet.  

• CRC: Kontrollinformation på att informationen har kommit fram ordentligt. 
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Om ett fel upptäcks skickar den nod som upptäcker felet en ”Error frame” för att varna de 
andra noderna om att det är något som inte stämmer. En ”Error frame” består av sex 0:or efter 
varandra, vilket bryter mot ”bit stuffing”-regeln, vilket förstör all trafik på CAN-nätverket. 
 
Varje nod har två felräknare, en för meddelanden som sänds och en för meddelanden som tas 
emot. När ett fel upptäcks ökar räknarna beroende på om felet orsakas av någon annan nod 
eller om det var noden själv som orsakade felet. Räknaren för skickade meddelanden ökar 8 
gånger snabbare än den för mottagna meddelanden. Detta för att det är mer troligt att det är fel 
på den nod som skickar meddelandet.  
 
Det finns tre lägen som en CAN-nod kan befinna sig i ”Error active”, ”Error pasive” och ”Bus 
off”.  
Vid start befinner sig noden i ”Error active” vilket innebär att den skickar ut en ”Error frame” 
som kommer att påverka trafiken på nätverket. När någon av räknarna går över 127 kommer 
noden att gå in i ”Error pasive”, då skickar den inte ut någon ”Error frame” som stör 
nätverkstrafiken. Detta för att noden inte ska påverka nätverkskommunikationen. När någon 
av räknarna når 256 kommer noden att sluta att skicka ut något på nätverket, men noden 
kommer fortfarande att lyssna på trafiken. Räknarna räknar ner om ett korrekt meddelande tas 
emot eller sänds och de nollställs vid omstart av CAN-noden.  
 
Exempel: Felhantering av CAN. 
Nod 1 får ett fel och börjar sända ut felaktiga meddelanden. Eftersom nod 1 själv lyssnar på 
sina egna meddelanden märker den själv när det blir fel. Nod 1 skickar då ut en ”Error frame”. 
Om inte nod 1 själv skulle märka att det är fel skulle någon annan nod märka det och skicka ut 
en ”Error frame”. Nod 1 försöker sen att återsända meddelandet, men misslyckas igen. Efter 
16 försök har felräknaren för egna sända meddelanden gått över 127 och nod 1 går in i ”Error 
passive”. Nod 1 försöker att sända sitt meddelande, men den kommer att skicka ut en ”passive 
Error frame” när den upptäcker ett fel. ”Passive error frame” kommer inte att förstöra trafiken 
på nätverket. Det är dock troligt att någon annan nod på nätverket kommer att reagera på att 
något är fel och kommer då att skicka en ”Error frame”. När nod 1 har misslyckats med att 
skicka sitt meddelande 32 gånger kommer den att gå in i ”Bus off” vilket innebär att den 
kommer att sluta att sända på nätverket och bara lyssna. Nod 1 kommer att förbli i ”Bus off” 
tills det sker en omstart av noden.  

5.2 Felhantering av CAN som görs av Koordinatorn  
Den felhantering av CAN som görs av Koordinatorn är dels om den saknar meddelanden från 
enskilda noder och dels av status på de tre CAN-nätverken.  
 
Koordinatorn sätter bara felkoder om meddelanden från noder som skickar information som 
Koordinatorn behöver till sina egna beräkningar inte kommer fram. De meddelanden som 
överförs mellan CAN-nätverken sker det ingen felsökning på, utan om de finns meddelanden 
som ska överföras skickas de vidare.  
 
De felkoder som kan sättas idag angående CAN som rör de enskilda noderna är:  

• ”Timeout” med nod: Tiden mellan två meddelanden överskrider tre periodtider.  
• UF: Två fel uppstår samtidigt. 

 
För hela CAN-nätverket sätts följande felkoder:  

• ”Communication error”: Koordinatorn har gått in i läget ”Bus off”. 
• UF: Flera fel uppkommer samtidigt. 
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Det finns även en felkod för att databufferten är full, vilket innebär att Koordinatorn inte kan 
skicka ut några meddelanden på nätverket för att bufferten för utgående meddelanden är full.  
 
Felkoderna har beroenden av varandra, Om det blir ”Bus off”, beroende på överbelastning 
eller att CAN kontakten är av, kommer beroendet att orsaka ”time out”, eftersom 
Koordinatorn inte kommer att få de meddelanden som den behöver.  

5.3 Busslast 
Meddelanden som skickas nätverket kommer orsaka att CAN-bussen blir belastad En hög 
busslast kan orsaka att de önskade meddelandena inte kommer fram. Detta kan leda till att en 
felkod sätts felaktigt. Busslasten är beroende på vilka och hur många styrenheter som finns på 
fordonet.  

5.3.1 Hur hög är busslasten?  
Busslasten är beroende på hur fordonet är konfigurerat. Ett fordon med många styrenheter har 
en högre busslast än ett som har färre enheter. 
 

 
Figur 21. Variationer i busslasten. 

Figur 21 är en uppspelning av loggfil av busslasten på den högst prioriterade CAN-bussen 
från en körning med en lastbil. Lastbilen var utrustad med ett växellådsstyrsystem 
(OptiCruise), ABS och antisladdsystem. 
Pikar i busslasten skedde för bussen vid varje växling. GMS-enheten ökade sin påverkan på 
busslasten med ca 10% strax före och efter varje växling. Av de enheter på det CAN-
nätverket var det GMS-enheten som påverkade den totala busslasten mest, fastän 
antisladdsystemet aktiverades och ABS-systemet användes. I tabell 1 ses hur mycket de olika 
styrenheterna ändrade sin påverkan på busslasten under körningen.  
 
Tabell 1. Olika styrenheters påverkan på busslasten. 
Nod Ändring i busslast (%) 
SMS 1 
ACS 0 
EMS 2.5 
COO 4 
BMS 2.5 
GMS 12 
 
Ett test genomfördes för att se vad som händer vid överbelastning av nätverket. Genom att 
skicka ut meddelanden på nätverket med hög prioritet testades vad som händer vid hög 
busslast. Resultatet var att en busslast på 100% krävs för att det ska hända någonting med 



Analys av CAN-relaterade koordinatorfel  

 23

fordonet. Detta tog sitt uttryck i att växlingarna försenades vilket kan bero på att GMS-
enheten inte får tillräckligt plats att sända på bussen. 

5.3.2 Prioritetsinvertering 
Prioritetsinvertering innebär att ett meddelande som har hög prioritet ”fastnar” i kön för att 
skickas ut på nätverket, det vill säga, de hindras av meddelanden med lägre prioritet. Det finns 
två typer av buffrar för meddelanden som skickas av Koordinatorn  

• ”First in first out” (FIFO) för meddelanden som överförs mellan CAN-nätverken. Där 
finns det risk att ett meddelande stoppar upp flödet. Dock måste busslasten vara 
väldigt hög för att det meddelande som hindrar inte ska kunna skickas ut.  

• Prioritetsordning: Meddelanden som Koordinatorn skickar ut kommer att skickas i 
prioritetsordning. Där kommer aldrig problemet med prioritetsinvertering att uppstå.  

5.3.3 Koppling mellan busslast och processorlast 
Antalet meddelanden som ska överföras mellan CAN-nätverken kommer att påverka 
processorlasten. Operationen att ta in ett CAN-meddelande, titta på det och sedan skicka iväg 
det kräver processorkraft. Processorlasten beräknas som den tid som Koordinatorns 
bakgrundsprocesser får under en 50ms period enligt ekvation 7  
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För att beräkna hur busslasten påverkar Koordinatorn har en simulering mot en Koordinator 
gjorts. Till Koordinatorn har ett meddelande skickats som ska överföras till en annan buss, 
denna buss övervakas också. Detta kontrolleras genom att se att busslasten ökar lika mycket 
på båda CAN-nätverken. Busslasten har bestått av Koordinatorns egna meddelanden, vilket 
motsvarar ca 6% av busslasten, och av meddelanden som ska överföras till den andra bussen. 
Eftersom ett meddelande skickas med 1ms periodtid, vilket motsvarar en busslast på 60% 
med en hastighet på 250 Kbit/s på CAN-nätverket, behövdes det två meddelanden som 
skickades med 1ms periodtid för att nå upp till en busslast på 100%. 
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Figur 22. Koppling mellan busslast och processorlast 
Resultatet ger att processorlasten ökar linjärt med antal meddelanden som ska överföras, 
enligt Figur 22. På grund av linjäriteten kommer busslasten att nå max innan processorlasten 
kommer att göra det. Testet utfördes på en testrigg.  

5.3.4 Beräkning av busslasten 
Genom att räkna ut busslasten och genom att lägga in den informationen som en ”freeze 
frame”(information om systemet som sparas när ett fel inträffar) eller driftdata. Är det möjligt 
för Koordinatorn att identifiera nya typer av fel.  
Koordinatorn är konstruerad för att ta in alla meddelanden som finns på bussen för att 
kontrollera om meddelandet ska skickas vidare till en annan buss. Genom att räkna antalet 
meddelanden som kommer in per tidsenhet går det att räkna ut hur stor busslasten är. Det är 
då möjligt att avgöra om felet har uppstått på grund av överbelastning på nätverket eller om 
felet har någon annan orsak. 

5.4 Förebyggande felhantering 
I dagsläget är Koordinatorn uppbyggd att ta in alla meddelanden som finns på bussarna, 
meddelandena kontrolleras om de ska användas internt eller om de ska skickas ut på någon 
annan buss. 
Det görs idag ingen kontroll på de meddelanden som överförs, eller hur ofta de överförs. 
Detta innebär att en nod som befinner sig på den minst säkerhetskritiska bussen kan orsaka 
problem på den högst prioriterade bussen genom att den skickar meddelanden som ska 
överföras till andra bussar mer frekvent än i det felfria fallet.  
 
Genom att lägga in ett filter som kontrollerar hur ofta ett meddelande överförs är det möjligt 
att förhindra att ett fel som sker på en lägre prioriterad buss kommer att påverka de andra 
bussarna.  
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5.5 Diskussion om felhanteringen av CAN-trafiken 
Genom att lägga till busslast som information vid felkodssättning, är det möjligt att se bussens 
status då felet inträffade. Busslasten kan till en viss del komma att påverka Koordinatorn och 
där vara en potentiell felkälla.  
Idag sker kommunikationen på Scanias CAN-nätverk med en hastighet av 250 Kbit/s, vilket 
gör att busslasten når maxgränsen innan processorlasten gör det. Om en fördubbling av 
hastigheten, till 500 Kbit/s, skulle ske, finns det en risk att processorlasten blir för hög vid 
100% busslast. Detta gäller under förutsättning att förhållandet mellan antal meddelanden 
som skickas på CAN-bussen och processorlasten är samma som för 250 Kbit/s.     
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6 Framtida arbete 
Felinkopplad hårdvara (systematiska fel) 
Vid montering eller efter en reparation finns det en risk att hårdvaran kan bli felaktigt 
inkopplad till Koordinatorn. Detta kan skapa problem för vissa utgångar. Exempel på sådana 
fel kan vara att ”range high”- och ”range low” solenoiderna kan bli felkopplade. Detta skapar 
problem då de spärrar som hindrar föraren att lägga i ”low range” i för hög hastighet inte 
kommer att fungera. Ett sätt att upptäcka ett sådant fel är att uppskatta vilken växel som är i 
och att därmed kunna avgöra om det är ”range low” eller ” range high” som är ilagd. Och att 
där göra en extra koll om vilket växelläge som är inkopplat. 
Vad som behövs är: 

• Funktion som uppskattar utväxlingen. Detta kan göras genom att jämföra hastighet 
med motorvarvtal då kopplingen är helt uppsläppt.  

• Jämföra utväxlingen med en tabell för att avgöra vilken växel som är i. 
• Test för att se om ”range” och ”split” stämmer.  
• Vid fel vidta åtgärder, till exempel om hastigheten är för hög kan ”range” växling 

hindras.  
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7 Slutsats/Diskussion  
Felisoleringen fungerar över lag bra på de komponenter som kan vara inkopplade på 
Koordinatorn. Genom att utöka de test som finns idag på hårdvaran, med ”tidstest” är det 
möjligt att hitta nya typer av fel. Exempel på det är test som reagerar om ett värde ändras för 
snabbt/långsamt eller på att digitala swichar ändrar värde för ofta. Med ”tidstest” blir det även 
möjligt att hitta fel med gemensamma orsaker.  
 
Till de CAN-relaterade felen kan information om hur busslasten är på nätverket läggas till 
informationen vid ett eventuellt fel. Med den nuvarande konfigurationen finns det även risk 
att en nod kan påverka busslasten ett annat nätverk eftersom Koordinatorn inte kontrollerar 
hur ofta ett meddelande överförs mellan CAN-bussarna.  
Eftersom Koordinatorn har kontakt med hela fordonet skulle den vara lämplig som en centralt 
övergripande nod för felhantering. Den kan ta in felstatus på komponenter i fordonet och sen 
fördela ut resultatet till de enheter som behöver informationen.  
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