
  

LIN baserad kommunikationsmodul för GPS  

 
 
 
 

THOMAS FRANCKE 
MAGNUS HAMMAR 

 

 
 

  

Examensarbete 
Stockholm, Sverige 2008 

 



 

 



 

 

 

 

LIN baserad kommunikationsmodul för GPS 
 

av 
 

Thomas Francke 
Magnus Hammar 

 

 

Examensarbete MMK 2008:26 MDA321 
KTH Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 
SE-100 44  STOCKHOLM 



 

 



 

 

 
 

 
 

 Examensarbete MMK 2008:26 MDA321 
 
LIN baserad kommunikationsmodul för GPS 

   
  Thomas Francke 

Magnus Hammar 
Godkänt 

2008-03-17 

Examinator 

Jan Wikander 

Handledare 

Fredrik Roos 
 Uppdragsgivare 

Scania CV AB 
Kontaktperson 

Pontus Svens 

 
Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört vid Scanias avdelning för hyttutveckling och berör 
lastbilens GPS-system. Dagens system består av en aktiv antenn monterad på taket. 
Antennen är via en koaxialkabel ansluten till en mottagare placerad i hytten.  
 
Syftet med examensarbetet är att ta fram och utvärdera ett nytt GPS-koncept där 
information distribueras via ett LIN-nätverk. De enheter som använder GPS-information 
är idag utrustade med egna antenner och mottagare. Denna lösning har fram till nu varit 
den mest kostnadseffektiva. I takt med att antalet GPS-beroende enheter ökar, kommer 
denna lösning snart att generera alltför höga kostnader. Ett utökat antal antenner och 
mottagare medför inte bara högre materielkostnader, även kostnaden för montering och 
layout kommer att öka. På grund av dämpning i koaxialkabeln ställs höga krav på 
antennens förmåga att förstärka signalen, samt mottagarens förmåga att avläsa signalen.  
 
Det nya koncept som tagits fram i detta examensarbete använder endast en GPS-antenn 
och mottagare. Genom att ansluta mottagaren till en mikrokontroller som i sin tur är 
ansluten till ett nätverk, kan informationen användas av samtliga anslutna delsystem.  
 
Två prototyper har utvecklats. Den ena är modulbaserad vilket innebär att GPS-antenn 
och mottagare lätt kan bytas ut och olika kan därmed utvärderas. Prototyp två 
demonstrerar en mer färdig produkt och är betydligt mindre till storlek. 
 
Vidare har olika antennkonfigurationer utvärderats. Vid tester av dessa uppmättes goda 
resultat med mer kostnadseffektiva antenner, än antennen som används i dagens 
lösning.    



 

 



 

 

 
Abstract 

The work that is the basis of this Master Thesis was performed on Scania´s group of cab 
development, and concerns the GPS-system in Scania´s trucks. Today, the GPS-system 
consists of an active antenna mounted on the roof of the truck. The antenna is connected 
to the receiver with a coaxial cable.  
 
The purpose with this Master Thesis was to develop and evaluate a new GPS-system, 
where the information is distributed using a LIN-network. Today, each unit requiring 
GPS-information is equipped with its own antenna and receiver. This solution has been 
the most cost effective to this point. Due to the fact that the number of units requiring 
GPS-information increases, this solution will soon be too expensive. Multiple GPS-
antennas and receivers do not only result in higher costs, it also decreases the 
possibilities of further development of the cabin. Since more antennas requires 
additional mounting positions, the manufacturing costs increases as well. Due to 
internal losses, the use of coaxial cables put high demands on antennas and receivers, 
which also increases system costs.  
 
The concept developed in this thesis only requires one GPS-antenna and receiver. By 
connecting the GPS-module to a microcontroller that in turn is connected to a network, 
the information is available for all connected sub systems in the vehicle.  
 
Two prototypes have been developed. The first prototype is module based. This means 
that the GPS-antenna and receiver easily can be replaced and therefore different 
solutions can be evaluated. The second prototype, which is significantly smaller in size 
than the first one, demonstrates a more complete product. 
 
Further, different antenna configurations have been evaluated. Tests indicate that 
sufficient result is obtained when using more cost effective antennas, compared to the 
solution used today. 
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Förord 
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1 Förkortningar 
ASCII  American Standard Code for Information Interchange 
CAD  Computer Aided Design 
CAN   Controller Area Network 
ECU  Electronic Control Unit 
FFF  FriFormsFramställning 
GPS   Global Positioning System 
GUI  Graphical User Interface 
ISP  In-System Programming 
LIN  Local Interconnect Network 
LNA  Low Noise Amplifier 
NMEA  National Marine Electronics Association 
PVT  Position, Velocity, Time 
SIP  System In Package 
SNR  Signal to Noise Ratio 
UART  Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 
UTC  Coordinated Universal Time 
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2 Inledning 
Det här examensarbetet har genomförts hos gruppen för elektriska komponenter inom 
hyttutveckling på Scania CV AB i Södertälje i samarbete med Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att skicka mottagen GPS-information 
över ett LIN-nätverk1, utreda olika GPS-antenners prestanda samt klarlägga om en ny 
konstruktionslösning för GPS-systemet kan medföra kostnadsbesparingar. Fördelen 
med att skicka informationen över ett kommunikationsnätverk är att GPS-informationen 
blir tillgänglig för alla tänkbara intressenter i lastbilen. 
 
2.1 Bakgrund 
Företaget Vabis bildades år 1891 i Södertälje medan Scania härstammar från Skåne och 
bildades år 1900. År 1902 producerade de skilda företagen varsin första lastbil. 
Företagen gick samman år 1911. Idag är Scania världsledande på tillverkning av tunga 
lastbilar och bussar. Vidare tillverkas och säljs industri- och marinmotorer. Även 
service och finansiering är två tjänster som erbjuds. 
 
Inom Scania har GPS-tekniken gått från att vara ett tillbehör till att bli nästintill 
standard. Åkeribranschen förstod tidigt vilka fördelar den nya tekniken förde med sig. 
Med GPS-navigation kan föraren enkelt hitta till en angiven adress. Detta resulterar i 
snabbare leveranser och minskad bränsleförbrukning. För lastbilar som trafikerar 
Tyskland är ett separat GPS-system, Toll Collect installerat. Systemet underlättar 
betalning av vägtullar på tyska motorvägar. Den sträcka lastbilen transporteras beräknas 
i systemet. Via GSM-nätet rapporteras den körda sträckan till en central där debitering 
sker automatiskt.  
 
2.2 Problembeskrivning 
Dagens GPS-applikation hos Scania är uppbyggd enligt följande (se även figur 1): först 
tas radiosignalen emot av en antenn på lastbilens tak. På samma kretskort som antennen 
finns även en förstärkare integrerad, LNA. Den förstärker signalen för att den skall 
kunna skickas vidare via en koaxialkabel till en GPS-mottagare. Mottagaren, som är 
placerad i användarapplikationen, avkodar radiosignalen, beräknar diverse information 
samt skickar denna information vidare via ett standardiserat protokoll till användaren 
som väljer information efter behov.  
 

 
Figur 1: Informationsflöden för GPS 

                                                 
1 LIN står för Local Interconnect Network och används som en subbus till CAN-nätverk i fordon. 
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För att kunna skicka signalen i en koaxialkabel som är flera meter lång behöver signalen 
förstärkas för att kunna läsas av GPS-mottagaren. Denna förstärkare, LNA, står i dag för 
ca två tredjedelar av den totala kostnaden för antennen. Vidare är koaxialkablage 
relativt dyrt och undviks därför i största möjliga mån. 
 
Problem uppstår om andra applikationer kommer behöva den information som GPS-
systemet ger. För att möjliggöra detta måste ytterligare antenner monteras på taket och 
ny koaxialkabel dras till ännu en GPS-mottagare som sitter i önskad användare. Ett 
annat sätt att lösa problemet med dagens konfiguration är att koppla GPS-mottagaren till 
en styrenhet i lastbilen, ECU, och från den skicka informationen vidare på det befintliga 
CAN-nätverket. 
 
2.3 Mål och avgränsningar 
I examensarbetet skall prestanda och tillämpbarhet att implementera GPS-
kommunikation över ett LIN-nätverk undersökas. Vidare skall nätverk konfigureras 
samt två fysiska prototyper tillverkas. Den första skall vara modulbaserad vilket innebär 
att olika antenn/mottagarkonfigurationer kan utvärderas. Den skall bestå av en modul 
innehållande antenn, GPS-mottagare samt mikrokontroller och LIN-transceiver. 
Prototyp två skall demonstrera en mer färdig prototyp och skall vara betydligt mindre 
till storlek. Den kommer ha samma funktionalitet som prototyp ett men med skillnaden 
att komponenterna är mer integrerade på ett kretskort.  
 
Dessutom skall olika antenn/mottagarekonfigurationer utvärderas för att undersöka en 
mer kostnadseffektiv lösning utan att göra avkall på prestanda. Vidare skall GPS-
antenners känslighet för yttre störning testas. 
 
Det nya konceptets informationsflöde illustreras i figur 2. Informationen tas emot av 
GPS-modulen och distribueras därefter över ett LIN-nätverk. En möjlig implementering 
av LIN-nätverket består av tre slavnoder anslutna till en master. Masternoden agerar 
även gateway till befintligt CAN-nätverk. 
 

 
Figur 2: Informationsflöde för GPS-koncept samt implementering av LIN-nätverk på befintligt 

CAN-nätverk. 
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Kostnaden för ett LIN-nätverk är låg i förhållande till andra existerande nätverk. 
Nackdelen är den begränsade bandbredden på maximalt 20 kbit/s. Eftersom 
kommunikationen sker seriellt med diverse kontrollbitar och checksummor ger den 
teoretiska bandbredden ingen bra uppfattning om hur mycket användbar information 
som kan skickas per tidsenhet. 
 
Begränsningar har gjorts för att säkerhetsställa att det som anses som mest väsentligt för 
projektet skall hinnas med. De begränsningar som har gjorts är: 
 

• Endast information om klocka, longitud, latitud samt hastighet och riktning 
skall skickas över nätverket. 

• Inverkan på GPS-signalen vid störning från CB-radio 
(kommunikationsradio) skall testas. Andra störningskällor testas inte. 

• Ingen vikt skall läggas på visualisering av skickad information. 
 
2.4 Rapportens upplägg 
Efter inledningen är rapporten indelad i olika kapitel enligt följande. Under metod 
beskrivs hur arbetet planerats och vilka hjälpmedel som har använts. GPS och LIN är 
två teoretiska fördjupningar i förstudien som beskriver respektive teknik. Magnus har 
skrivit om GPS-tekniken medan Thomas har behandlat LIN-tekniken. Därefter följer en 
beskrivning om utvecklingsarbetet i projektet. Här återfinns flödesdiagram över hur 
mjukvaran har designats samt beskrivning av vilken hårdvara som använts. Vidare 
beskrivs konstruktion av de två framtagna prototyperna. I kapitlet om mätningar 
beskrivs vilka olika antennkonfigurationer som har utvärderats och hur dessa mätningar 
har genomförts samt vad som har jämförts. Den ekonomiska kalkylen visar hur 
kostnadsberäkningen genomförts. Denna del är utesluten i den officiella rapporten på 
grund av sekretesskäl. I slutet av respektive kapitel presenteras de resultat som har 
uppnåtts under examensarbetet. Avslutningsvis diskuteras resultat, tänkbara 
förbättringar och framtidsutsikter för detta GPS-system. 
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3 Metod 
 
3.1 Planering 
På ett tidigt stadium tas en grovplanering för hela examensarbetet fram. Allteftersom 
arbetet tar fart och de olika delmomenten identifieras, kompletteras planeringen efter 
behov. Första halvan av examensarbetet, är möten med handledaren på KTH 
inplanerande med jämna mellanrum för att säkerställa att projektet fortskrider som tänkt 
samt att eventuella problem och hinder kan diskuteras. En halvtidspresentation utförs 
december 2007. Efterhand övergår samtalen med handledaren på KTH att ske efter 
behov. På Scania finns handledare och andra personer fysiskt nära och frågor ställs 
löpande. 
 
3.2 Tidsplan 
Arbetet pågår från den 15 oktober 2007 och redovisas 14 mars, 2008. För att uppnå en 
bra struktur och överblick hur arbetet fortlöper enligt tidsplan, delas projektet upp i 
olika faser med alla aktiviteter tydligt definierade i respektive fas. I figur 3 återges de 
olika faserna i tidsplanen. En fullständig tidsplan med alla aktiviteter återfinns i bilaga 
M. 
 

 
Figur 3: Överblick över projektets tidsplan. 

 
3.3 Faser 
Arbetet delas upp i fyra olika faser; uppstart, implementering av koncept, konstruktion 
av prototyp och visualisering samt dokumentation. Vidare pågår en parallell aktivitet; 
fördjupning i GPS respektive LIN. 

 
• Fas 1 - Uppstart 

Efter diskussion med handledare på Scania och KTH, arbetas målsättningen 
med examensarbetet fram och olika krav sätts upp. En grov tidsplan tas fram 
och olika aktiviteter definieras. Även en första mall för rapporten görs för att 
tydliggöra kommande arbete i största möjliga mån. 
 
För att få en känsla om arbetets komplexitet och en överblick om hur LIN 
och GPS fungerar, genomförs en förstudie och instudering av teknikerna. På 
ett tidigt stadium beställs utvecklingskit (för GPS respektive 
mikrokontroller) hem för att få en praktisk inblick som komplement till de 
teoretiska studierna, men även för att snabbt komma igång med 
utvecklingen.  
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• Fas 2 - Implementering av koncept 
I denna fas påbörjas konfigurering av hårdvara och mjukvara för både GPS 
och LIN. Dessa utvecklas separat för att snabbt och enkelt få dessa att 
fungera. Metoder för att testa och utvärdera olika antenner tas fram och 
jämförs. Fälttester av olika antenner genomförs och analyser av dessa 
påbörjas. 
 

• Fas 3 – Konstruktion av prototyp och visualisering 
Till en början integreras GPS- och LIN-hårdvara samt mjukvara för att få en 
fungerande labprototyp. Därefter modelleras hölje och kretskort till de båda 
prototyperna. Parallellt görs en grov kostnadsuppskattning över eventuella 
besparingar som en LIN baserad lösning kan generera.  
 

• Fas 4 – Dokumentation 
Under den fjärde fasen sammanställs huvuddelen av rapporten. Resultat och 
slutsatser från mätningar av antenner, modellering och konstruktion av 
prototyp samt kostnadsuppskattning dokumenteras. Arbetet dokumenteras 
även i en presentation som presenteras på både KTH och Scania.  
 

• Parallell aktivitet 
Samtidigt som fas två och tre pågår genomförs även en individuell 
fördjupning av LIN-nätverk respektive GPS-tekniken. Dessa uträttas efter 
behov för att få ett så effektivt flyt i arbetet som möjligt. Teknikerna 
dokumenteras även efterhand för att minska belastningen vid 
slutdokumentationen. 
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4 Förstudie GPS 
GPS står för Global Positioning System och är idag det enda fullt operationella 
satellitbaserade navigeringssystemet. GPS gör det möjligt att med en mottagare 
bestämma sin position var som helst i världen.  
 
4.1 Bakgrund 
Ända sedan urminnes tider har det funnits en önskan och ett behov att enkelt kunna 
fastställa sin position. Otaliga hjälpmedel har utvecklats för att underlätta positionering. 
1957 lyckas Ryssland med bedriften att placera en satellit i omloppsbana runt jorden. 
Detta betraktas som en milstolpe i rymdhistorien. Satelliten, eller Sputnik1 som den 
kallades, var utrustad med en radiosändare. Med hjälp av denna kunde en signal 
kontinuerligt sändas till jorden. Forskare vid John Hopkins universitetet analyserade 
karaktären på den mottagna signalen. Den relativa rörelsen mellan satelliten och 
mätstationen på universitetet ger upphov till en märkbar dopplereffekt. Denna effekt är 
beroende av den relativa rörelsen och förändras då satelliten förflyttar sig. Forskarna 
insåg att om satellitens position är känd, kan mottagarens position bestämmas med hjälp 
av den mottagna signalens utseende. Tanken på ett satellitbaserat positioneringssystem 
är född. I början av 1970-talet läggs grunden till vad som idag kallas GPS. 
Utvecklingsarbetet leddes av USA:s försvarsdepartement. Då den 24:e satelliten sätts i 
omloppsbana den 26 juni 1993, är systemet redo att användas. Till en början är GPS 
tänkt att enbart användas för militära ändamål. I dag är GPS ett system som kan 
användas av såväl militär som civila intressenter [9]. 
 
4.2 Grundsegment 
GPS-systemet kan delas in i tre huvuddelar, rymdsegmentet, kontrollsegmentet samt 
användarsegmentet, se figur 4 [6]. 
 

 
Figur 4: De tre grundsegmenten inom GPS-systemet. 

 
4.2.1 Rymdsegment 
Detta segment innefattar alla satelliter i systemet. De satelliter som är aktiverade ligger i 
omloppsbanor på ca 20 000 km höjd.  Detta gör det möjligt för satelliterna att täcka en 
stor yta. Systemet består av sex olika omloppsbanor, se figur 5. Varje omloppsbana 
trafikeras av fyra satelliter. De olika omloppsbanorna fastställer att en mottagare oavsett 
plats och tidpunkt, kan ta emot signaler från minst 4 st satelliter om inga fysiska objekt 
är i vägen [6]. 
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Figur 5: Satellitbanor  

 
4.2.2 Kontrollsegment 
Satelliternas omloppsbanor bevakas av ett världsomspännande nät med 
kontrollstationer. Dessa stationer har till uppgift att följa och jämföra satelliternas 
verkliga omloppsbanor med de beräknade. Vid differenser korrigeras de ingående 
parametrarna i den funktion som anger satellitens position. Satelliten uppdateras 
därefter med de aktuella parametrarna. Ett bortfall av detta segment resulterar i en 
gradvis försämring av noggrannheten vid positionering [9].  
 
4.2.3 Användarsegment 
Till detta segment hör alla användare av systemet. För att beräkna positionen med hjälp 
av satelliternas signaler behövs en mottagarenhet. I mottagaren sker all bearbetning av 
signalerna från satelliterna. I kapitlet 4.3 Tekniker, beskrivs några av de vanligaste 
stegen för att bestämma aktuell position. Hur detta sker i praktiken skiljer sig mellan 
olika tillverkare. Efter att position har fastställts är det möjligt att bestämma övrig 
information, t.ex. hastighet och riktning. Dataöverföringen från mottagarenheten sker i 
allmänhet seriellt och följer väldefinierade protokoll [6]. 
 
4.3 Tekniker 
 
4.3.1 Triangulering  
Positionering med GPS använder en teknik som kallas triangulering. Triangulering 
använder avstånd från kända kontrollpunkter för att beräkna aktuell position. I GPS-
systemet utgörs dessa kontrollpunkter av satelliterna. Principen för triangulering 
förklaras i figur 6. 
 
Med en känd kontrollpunkt samt avståndet till denna kan positionen bestämmas till 
ytterkanten av en cirkel med centrum i kontrollpunkten och avståndet som radie r1. Med 
två kontrollpunkter erhålls två cirklar. Positionen kan nu begränsas till de två punkter 
där cirklarna skär varandra. Den cirkel som bildas då en tredje kontrollpunkt ansluts, 
eliminerar en av dessa positioner. Den punkt där de tre tänkta cirklarna från respektive 
kontrollpunkt skär varandra är således den aktuella positionen. Som exemplet visar 
krävs tre kontrollpunkter för att säkert kunna bestämma aktuell position. Då exemplet 
utökas till tre dimensioner krävs ytterligare en kontrollpunkt för att fastställa aktuell 
position. Med tre satelliter erhålls två potentiella skärningspunkter. Den ena 
skärningspunkten kan nästan alltid uteslutas, då den inte befinner sig i närheten av 
jordens yta.  
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Figur 6: Princip för positionsbestämning. 

 
I figur 7 illustreras ett matematiskt tillvägagångssätt för att bestämma en okänd punkts 
position [3]. I exemplet används tre kända kontrollpunkters koordinater, (x1,y1), (x2,y2) 
och (x3,y3), samt deras avstånd R1, R2, R3 till den okända punkten (xp,yp). I ekvation 
(1)-(3) visas samband mellan avståndet och de okända koordinaterna.  
 

 
Figur 7: Matematisk triangulering [3] 

 
 ( ) ( )21

2
1

2
1 yyxxR pp −+−=  (1) 

 ( ) ( )22
2

2
2

2 yyxxR pp −+−=  (2) 

 ( ) ( )23
2

3
2

3 yyxxR pp −+−=  (3) 
 
Genom att subtrahera ekvation (1) med (2) samt ekvation (2) med (3) erhålls två nya 
linjära ekvationer; (4) och (5). Där C1-6 är kända konstanter beroende av 
kontrollpunkternas koordinater. Från dessa ekvationer kan sedan de okända 
koordinaterna (xp,yp) lösas ut och positionen bestämmas.   
 
 321 CyCxC pp =⋅+⋅  (4) 
 654 CyCxC pp =⋅+⋅  (5) 
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4.3.2 Avståndsbedömning 
För att utföra positionering med god precision måste avståndet mellan kontrollpunkter 
och mottagare bestämmas mycket noggrant. Till detta används främst två metoder, 
kodmätning samt bärvågsmätning [1].  
 
Kodmätning 
Denna metod är den mest förekommande och används då en absolutposition skall 
bestämmas. Avståndet beräknas genom att mäta hur lång tid det tar för en signal från 
satelliten att nå mottagaren. Denna tid multipliceras med ljusets hastighet och resulterar 
i det aktuella avståndet. Varje GPS-satellit och mottagare innehåller interna 
synkroniserade klockor, (hur dessa synkroniseras beskrivs i kapitlet nedan). Vid 
fördefinierade tidpunkter sänder satelliten ut en signal bestående av binär pseudo kod. 
Denna kod följer ett fördefinierat mönster och upprepar sig själv efter en viss tid. 
Samtidigt genereras samma binära kod i mottagarenheten. Genom att jämföra den 
mottagna signalen från satelliten med den egengenererade kan tidsskillnaden mätas, se 
figur 8. Denna typ av avståndsmätning ger en noggrannhet på ca 10m [1]. 
 

 
Figur 8: Kodmätning [1] 

För en mer noggrann positionering används s.k. bärvågsmätning, se figur 9. Metoden 
bygger på en jämförelse mellan bärvågen från satelliten samt en genererad bärvåg i 
mottagarenheten. Då bärvågen är sinusformad och inte innehåller tidsmärken kan 
signalfördröjningen inte mätas upp direkt. Fasförskjutningen kan däremot bestämmas 
till någon hundradels period. Avståndet mellan satellit och mottagare kan nu uttryckas 
som ett okänt antal hela perioder samt den bestämda delen av en period. Genom att 
jämföra bärvågsmätningar med en mottagare på en säker bestämd position kan den 
absoluta positionen bestämmas. Denna teknik ger en noggrannhet på ca 1 cm, men är 
mycket tidskrävande och används idag inte inom transportsektorn.    
 

 
Figur 9: Bärvågsmätning [1] 
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4.3.3 Synkronisering 
För att möjliggöra kodmätning, måste mottagarens interna klocka synkroniseras mot 
satellitens atomur. I praktiken är klockorna på förhand inte synkroniserade. Därför 
måste mottagarens klocka justeras med jämna mellanrum. I figur 10 redogörs för 
principen i fyra steg. Figur 10 A motsvarar scenariot för synkroniserade klockor. 
Skärningspunkten svarar här för den korrekta positionen. Figur 10 B visar var 
skärningspunkten befinner sig i samma exempel då den interna klockan går en sekund 
före satelliternas. Tidsförskjutningen uppfattas här som större, vilket leder till att det 
beräknade avståndet till satelliterna antar ett större värde. Den beräknade positionen har 
flyttat sig neråt i figuren. Kalibreringen börjar genom att avståndet från en tredje satellit 
räknas ut, se figur 10 C. Då klockorna inte är kalibrerade kommer radien från den tredje 
satelliten inte att skära den sedan tidigare beräknade skärningspunkten. Mottagarens 
klocka justeras till dess en gemensam skärningspunkt lokaliserats, se figur 10 D. 

 

Figur 10: Synkronisering av klocka. 

 
4.3.4 Satelliternas positioner 
Då satelliterna rör sig runt jorden följer de en elliptisk bana som kan approximeras med 
Keplers lagar om planeters rörelser. En avancerad modell där solens och andra planeters 
inverkan på satellitens bana har tagits fram. Med denna modell är det möjligt att räkna 
ut satellitens position för en specifik tidpunkt. Då denna modell inte helt 
överensstämmer med verkligheten måste dess parametrar kontinuerligt uppdateras. 
Markstationerna i kontrollsegmentet jämför satellitens aktuella omloppsbana med den 
teoretiska. Avvikelser i omloppsbanan resulterar i korrigerade parametrar. 
Kontrollsegmentet överför därefter de uppdaterade parametrarna till satelliten [10]. 
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4.3.5 GDOP 
Geomteric Dilution Of Precision (GDOP) är ett dimensionslöst tal som anger kvaliteten 
på den geometriska konstellationen mellan satelliter och mottagarmodul. Talet varierar 
vanligtvis mellan 1 och 6. Där 1 motsvarar en god geometri och 6 motsvar en osäker 
geometri. Figur 11 visar inverkan av den geometriska konstellationen mellan satelliter 
och mottagare. De båda cirkelbågarna representerar avståndet med felmarginal mellan 
satellit och mottagare. Den aktuella positionen kan bestämmas till den markerade arean 
där cirkelbågarna från de båda satelliterna skär varandra. Då satelliternas avstånd 
relativt varandra minskar, ökar det potentiella området för positionen. Enligt denna teori 
erhålls bästa precision i mätningarna då satelliterna befinner sig 180˚ från varandra med 
mottagaren placerad i mitten. Detta kräver en elevation, vinkel över jordplanet, på 0˚ för 
satelliterna. Vid låga elevationer utsätts signalen för störningar eftersom signalen då 
färdas en lång sträcka genom atmosfären, vilket medför att noggrannheten drastiskt 
minskar. Den osäkerhet i dessa mätningar är anledningen att tillverkarna av GPS-
mottagare ofta utelämnar dessa satelliter då positionen skall beräknas [9]. 
 

 
Figur 11: Princip för GDOP. 

 
4.3.6 Satellitsignalen 
Varje satellit sänder två separata radiosignaler, L1 och L2. Dessa signaler har till 
uppgift att transportera information från satelliten till mottagaren. L1-signalen kan 
användas av alla mottagare och har frekvensen 1 575,42 MHz. L2-signalen har 
frekvensen 1 227,6 MHz och kan endast användas av USA:s militär. Till de båda 
signalerna adderas så kallade meddelandesignaler. Meddelandesignalen identifierar 
varje satellit och innehåller korrigeringsparametrar för dess omloppsbana. I figur 12 och 
figur 13, visas uppbyggnaden av de båda signalerna. C/A står för Coarse Acquisition 
och används för avståndsmätning samt identifiering av satelliten. C/A-koden är inte 
krypterad och kan därför användas av alla användare. P-koden är krypterad och kan 
endast användas av USA:s militär. P står för Precise och möjliggör en mer exakt 
avståndsbedömning tack vare uppdateringsfrekvensen som är tio gånger snabbare än 
C/A-kodens. P-koden krypteras med en okänd algoritm. Slutligen adderas ett 
navigationsmeddelande Nav/Sys. Detta meddelande innehåller satellitens position som 
en funktion av tiden, korrigerade parametrar för satellitens omloppsbana samt 
information om satellitens status [8]. 
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Figur 12: L1-signalens uppbyggnad. 

 

 
Figur 13: L2-signalens uppbyggnad. 

 
4.3.7 NMEA 
I figur 14 visas aktuella informationsflöden för en GPS-mottagare. Antennen tar emot 
och förstärker de mottagna radiovågorna från satelliterna. Mottagaren tar emot den 
förstärkta signalen och beräknar utifrån dessa den aktuella positionen. 
Informationsflödet mellan GPS-mottagaren och övriga komponenter sker seriellt enligt 
en fördefinierad standard. 
 

 
Figur 14: Informationsflöden för GPS. 

 
NMEA (National Marine Electronics Association), är benämningen på en ideell 
sammanslutning, se figur 15, bestående av tillverkare och distributörer inom marin 
elektronik. NMEA 0183 är ett standardprotokoll framtaget för det elektroniska 
gränssnittet mellan marina instrument. Gemensamt för alla instrument som följer denna 
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standard är att dataöverföringen sker seriellt och informationen består av ASCII-tecken. 
De två första tecknen i varje meddelande talar om vilken typ av instrument som 
informationen avser. Sammanlagt finns ett 30-tal olika typer av instrument. Gemensamt 
för meddelanden som avser GPS är att de börjar med ”$GP” och avslutas med en 
checksumma t.ex. ”A*65”. Checksumman beräknas utifrån meddelandets innehåll. 
Denna standard stöds av nästan alla GPS-mottagare på marknaden. Standarden utgör ett 
väldefinierat gränssnitt mellan mottagarenhet och övriga komponenter. Efter de båda 
tecknen för identifiering av instrument så följer ytterligare tre tecken för identifiering av 
meddelande. För GPS-information finns ett 30-tal meddelanden tillgängliga. Några av 
dessa lämpar sig uteslutande för nautisk navigering och kommer därför inte att 
behandlas i denna rapport. De olika meddelandena är oberoende av varandra. För 
information rörande position och hastighet används med fördel RMC-meddelandet som 
visas i tabell 1 [2]. 
 

 
RMC Recomended minumum data for GPS 
144756.00 Tidpunkt för position (UTC) 
A Status A=aktiv, V=ogiltig 
5910.03493,N Latitud: 59 deg 10.03493 N   
01738.09727,E Longitud: 17 deg 38.09727 E 
0.103 Hastighet, knop  
160.39 Rörelseriktning, deg 
231007 Datum 
*65 Checksumma  

Tabell 1: Beskrivning av RMC-meddelandets innehåll.  

 

 
Figur 15: Logotyp NMEA [2]. 

 
Andra meddelanden måste användas om applikationen kräver ytterligare information. 
Inom flygtrafiken är information om höjd viktig för navigering. GGA-Fix Data används 
för en positionsbestämning i tre dimensioner, en så kallad 3D-fix. För att avgöra 
kvaliteten på den uträknade positionen används information från GSV-meddelandet. 
GSV (Satellites in View) ger information om de satelliter som mottagaren lokaliserat. 
En GSV-mening kan innehålla information om upp till 4 satelliter. Satelliterna 
presenteras med PNR (personal number). Satellitens position relativt mottagaren ges 
med hjälp av vinklarna för elevation samt azimut, se figur 16. Styrkan på signalen anges 
med hjälp av SNR-värdet. Den kan sträcka sig från 0 till 99 dB enligt NMEA:s 
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standard. Viss redundans förekommer i meddelandena eftersom identisk information om 
koordinater, datum och tid skickas i flera meddelanden. I bilaga E visas en sekvens av 
loggad NMEA-data från en mottagare.  
 

 
Figur 16: Azimut och elevationsvinkel [5]. 

 
4.4 Övriga system för positionsbestämning 
 
4.4.1 DGPS 
För att förbättra precisionen vid positionering kan en så kallad Differental GPS (DGPS) 
användas. Denna teknik bygger på att markstationer jämför sin bestämda position med 
den position som GPS-mottagaren anger. Skillnaden i position beräknas och skickas 
vidare till DGPS mottagaren som låter GPS-mottagaren korrigera den slutgiltiga 
positionen. Denna form av korrigering är lokalt begränsad eftersom statiska 
referenspunkter är nödvändiga. Mätnoggrannheten med en DGPS är i storleksordningen 
1-5 meter [9].  
 
4.4.2 GLONASS 
Även Ryssland har utvecklat ett eget satellitbaserat positionssystem. GLONASS 
startades som ett militärt projekt 1982 i dåvarande Sovjetunionen. På grund av 
ekonomiska problem har GLONASS aldrig blivit fullt operationellt. Systemet beräknas 
vara fullt operationellt år 2008. GLONASS bygger på samma struktur som GPS vad 
beträffar de olika huvuddelarna. Rymdsegmentet består idag av totalt 19 satelliter, varav 
13 är aktiva. De är uppdelade i tre omloppsbanor [7]. Då kontrollsegmentet endast 
innefattar stationer inom Ryssland, kan synkronisering och uppdateringar endast sändas 
till satelliter som befinner sig i närheten [9]. 
 
4.4.3 Gallileo  
Inom EU är ett nytt satellitbaserat positionssystem under utveckling. Det går under 
namnet Gallileo och beräknas kunna tas i bruk omkring år 2010. Systemet har möjlighet 
att ge bättre precision vid positionering tack vare ny teknik. En stor skillnad jämfört 
med GPS är möjligheten till dubbelriktad kommunikation. Vid nödsituationer kan ett 
meddelande innehållande position skickas via satellit till räddningstjänst. En kvittens på 
att meddelandet mottagits kan sedan skickas tillbaka till den nödställde. Liknande 
system är i bruk redan idag. Dessa bygger dock på att informationen skickas via 
exempelvis GSM-nätet [6].  
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4.4.4 EGNOS 
Som en föregångare till Galileo skapades EGNOS. Systemet beräknar en differentiell 
tilläggssignal för satellitbaserad positionering. Systemet är kompatibelt med både GPS 
och GLONASS. GPS-positionen för markplacerade stationer jämförs med den verkligt 
uppmätta positionen. En korrektionsterm beräknas och skickas sedan vidare till EGNOS 
satelliter. Dessa satelliter distribuerar korrektionstermen till användaren där den 
uträknade positionen justeras [6]. 
 
4.5 Framtida implementering  
GRIPPS (GPS Roadside Integrated Precision Positioning System) var ett årslångt 
projekt vid John Hopkins universitetet. Syftet med projektet var att skapa ett GPS-
baserat koncept för ökad trafiksäkerhet. Genom att varna föraren då fordonet passerar 
mittlinje eller vägren minskar risken för frontalkollision och dikeskörning. Med hjälp av 
ett förbättrat DGPS- system med basstationer placerade längs teststräckan erhölls en 
noggrannhet på ca 2 cm vid positionering. Basstationernas position bestäms 
kontinuerligt med så kallad bärvågsmätning. Systemet räknar i realtid ut fordonets 
position och jämför denna med digitalt lagrad information om vägens egenskaper. Goda 
resultat uppmättes under projektet för hastigheter upp till ca 65 km/h. Denna teknik 
kräver förutom noggrann positionering även väldefinierad information om vägens 
egenskaper. För ett fullt operationellt koncept krävs en kontinuerlig uppdatering av 
förändringar rörande vägarna. Vidare utreder forskarna vid John Hopkins universitetet 
möjligheten till aktiva säkerhetssystem. Om information från närliggande fordon finns 
tillgänglig kan tekniken t.ex. användas för att säkerställa avstånd mellan dessa. 
Forskarna menar att en av fördelarna med GPS är att tekniken är oberoende av 
väderförhållanden [11]. 
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5 Förstudie LIN, Local Interconnect Network 
LIN är framtaget för att vara ett kommunikationskomplement i fordon. Nätverket 
används som en sub-buss till CAN-nätverk i applikationer där framförallt bandbredden 
som CAN erbjuder inte är nödvändig. Syftet med LIN-standarden är främst att minska 
kostnaderna vid utveckling, produktion och tillverkning av fordonselektronik [12]. 
 
5.1 Bakgrund 
Allteftersom mekaniska delar i fordon mer och mer övergått till mekatroniska system, 
har behoven av nätverk för kommunikation mellan ECU:er (Electronic Control Unit) 
ökat. Tidigare kopplades alla sensorer och ställdon till en och samma ECU. På grund av 
den stora ökningen av kablage, resulterade detta i en ökad kostnad och vikt samt mindre 
utrymme i fordonen. Fordonsindustrin insåg problematiken med detta och lösningen var 
att använda flera ECU:er och sammankoppla dessa i ett seriellt nätverk. CAN 
(Controller Area Network) blev en vanlig standard för ihopkoppling av de olika 
ECU:erna runt om i fordonet. Problem kvarstod dock med att hitta ett kostnadseffektivt 
kommunikationsalternativ för applikationer där den tillgängliga bandbredden hos CAN 
inte var nödvändig (t.ex. vid anslutning och styrning av sensorer och ställdon). På 
mitten av 1990-talet började olika leverantörer och fordonstillverkare att utveckla egna 
sub-bussar för att lösa just detta problem [12]. 
 
LIN är en standard för sub-bussar som har arbetats fram av LIN-konsortiet (se logga i 
figur 17). Kommunikationsprincipen bygger till stora delar på VLITE-bussen (Volcano 
Lite) som Volvo och Volcano Communications Technologies (VCT) utvecklade 
tillsammans 1996. VLITE var primärt avsedd för Volvos S80-plattform. LIN-
konsortiets bildades 1999 då fordonstillverkarna BMW, Audi, Volkswagen, Daimler-
Chrysler samt halvledarföretaget Freescale (dåvarande Motorola) anslöt sig till Volvo 
och VCT. Konsortiets huvudmål var att definiera och ta fram en kostnadseffektiv och 
öppen standard för en seriell buss i fordon. Bildandet av LIN-standarden har lett till att 
de tidigare företagsspecifika kommunikationsbussarna har börjat försvinna från 
fordonen [12]. 
 

 
Figur 17: LIN-konsortiets logga [13]. 

 
5.2 Egenskaper 
LIN har ingen kollisionsdetektering utan använder ett master/slav koncept som 
kommunicerar över en ledare för signalöverföring. Kollisionsdetektering används i 
andra protokoll för att undvika att två sändare på samma nätverk försöker skicka data 
samtidigt. Detta går att undvika på olika sätt men löses alltså i LIN genom att en master 
skickar ut en förfrågan som endast en slav svarar på via en unik meddelandeadress. 
Några egenskaper för LIN-protokollet [12]: 
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• 1 masternod och upp till 15 slavnoder. 
• Baserat på UART. 
• Bitrate upp till 20 kbit/s (begränsad för att undvika EMI – 

elektromagnetiskinterferens). 
• Möjlighet att skicka upp till 8 databytes per meddelande. 
• Felhantering genom 8 eller 16 bitars checksumma (beroende på LIN-version) 

samt 2 paritetsbitar i identifieringsbyten (förklaras i kapitel 5.5.1 och 5.5.2). 
• Klocksynkronisering för noder som saknar stabil tidsbas (ingen extern kristall 

eller keramisk resonator krävs hos slavnoder, synkronisering mot masterns 
klocka genomförs för varje skickat meddelande).  

• Ett förutsägbart beteende på nätverket tack vare att alla meddelanden som 
skickas är schemalagda. 

• Sleep/wake-up funktionalitet vilket ger en låg strömförbrukning i sleep-läge.  
 
5.3 Användningsområden 
LIN är designat och utvecklat för att vara ett komplement till CAN-nätverk i fordon. Ett 
LIN-nätverk används med fördel som ett subnätverk till CAN (se exempel i figur 18) för 
tillämpningar där det inte ställs stora krav på säkerhet och bandbredd.  
 

 
Figur 18: Illustration över en möjlig LIN- implementering med två LIN sub-bussar. 

 
Ett exempel på användningsområde där LIN används idag är vid manövrering av en 
bildörrs elektriska system. Istället för som tidigare koppla alla komponenter till en och 
samma ECU, separeras dessa och får sina egna mikrokontroller. Låsenheten 
tillsammans med en mikrokontroller bildar en slavnod. Likadant får den motor som styr 
fönstret en mikrokontroller samt den motor som styr backspeglarna en mikrokontroller 
och blir varsina slavnoder. Dessa tre slavnoder tillsammans med en LIN/CAN-gateway 
förbinds via en ledare för signalöverföring och skapar ett LIN-nätverk. Gatewayen 
fungerar både som en länk mellan LIN- och CAN-nätverken och som LIN-nätverkets 
masternod. På detta vis kan hela fordonets nätverk få åtkomst till det lokala nätverkets 
information men det går även att styra noderna i LIN-subbussen varsomhelst från hela 
nätverket [15]. Fler vanliga exempel där LIN används återges i figur 19. 
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Figur 19: Exempel på vanliga tillämpningar med LIN [13]. 

 
5.4 Kommunikationsprotokoll 
Kommunikationen fungerar på följande sätt: LIN-mastern skickar ut en förfrågan om 
önskad information till slavarna. Endast den slav med efterfrågat svar skickar detta på 
bussen. Detta möjliggör för mastern och alla slavar anslutna till bussen att ta del av den 
skickade informationen. Mastern använder sig av ett eller flera fördefinierade scheman 
som anger hur och när mastern skall skicka ut sina olika förfrågningar. Förfrågningar 
skickas alltid ut enligt dessa scheman [12]. 
 
I figur 20 ges ett exempel på hur kommunikationen på ett LIN-nätverk kan se ut. 
Mastern initierar varje meddelande vid en bestämd tidpunkt och den slav som har 
informationen med efterfrågat ID svarar. I samma tidpunkt som önskad slav svarar, kan 
en eller flera slavar (inklusive masterns slavuppgift) ta del av skickad information [12]. 
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Figur 20: Exempel på hur olika noder kan kommunicera på ett LIN-nätverk [13]. 

 
5.5 Protokollet 
Ett LIN-meddelande, frame (se figur 21), består av två huvuddelar, en förfrågan, header 
och ett svar, response.  
 

 
Figur 21: Ett LIN-meddelande bestående av header och response [13]. 

 
Varje byte av ett LIN-meddelande (förutom Synch break) är skickad enligt UART - 
standard [13], se figur 21. Byten inleds med en startbit som är en 0:a (aktiv) och därefter 
följer den minst signifikanta biten. Därefter följer bit för bit tills den mest signifikanta 
biten kommer. Slutligen avslutas byten med en stoppbit som alltid är en 1:a (passiv). 
Byten skickas utan paritetsbitar (gäller ej identifier field där två paritetsbitar används) 
[12]. 
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5.5.1 Meddelandets förfrågan, header 
Förfrågan som mastern skickar, består i sin tur av synchronization break, 
synchronization field och identifier field.  
 
Synchronization break 
Synch break är starten på ett LIN-meddelande. Den består av 13 låga bitar och en hög 
period (1-4 bitar), se figur 22. Längden på synch break har valts för att slavnoderna 
skall kunna skilja på ett synch break och en databyte som består av endast nollor [15].  
 

 
Figur 22: Synchronization break. [12] 

 
Synchronization field 
Synch field är en byte bestående av det hexadecimala värdet 0x55, se figur 23. Eftersom 
varannan bit är hög respektive låg, erhålls en signal med positiva och negativa flanker 
som tillåter slavnoderna att kalibrera sina interna oscillatorer mot masterns klocka. 
Denna funktion möjliggör att ingen extern kristall eller keramisk resonator behövs för 
att kompensera för de avvikelser i oscillatorns frekvens som temperatur- och 
strömförsörjningsskillnader ger upphov till. Med andra ord räcker processorns interna 
oscillator, vilket leder till att kostnaderna kan hållas låga [16]. 
 
Enligt LIN-specifikationen rekommenderas det att mäta tiden från den negativa flanken 
på startbiten till och med den 7:e bitens och därefter dela resultatet med 8. Denna tid 
anger vilken bitrate informationen skickas med. 
 
I övrigt klarar UART:en att kompensera för mindre avvikelser i 
dataöverföringshastigheten eftersom den detekterar den negativa flanken på startbiten 
och därefter väntar en viss tid för att läsa av mitt på nästa bit [17]. 
 

 
Figur 23: Synchronization field [12]. 

 
Identifier field 
Identifier field (figur 24) är uppdelad i två olika delar; identifieringsbitar och 
paritetsbitar, och kallas därför även för Protected Identifier (skyddad identifierare).  
 

 
Figur 24: Identifier field [12]. 
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Identifieringsbitarna, ID0-ID5, anger vilket meddelande som efterfrågas utav mastern. 
Det är möjligt att använda 64 olika identifierare i en LIN-subbuss. Dessa är indelade i 
tre olika kategorier, se tabell 2. Endast en slav kan svara på en specifik förfrågan och 
detta avgörs av vilket ID mastern efterfrågar [12]. 
 

ID Beskrivning 
0-59 Signalöverföring 
60, 61 Diagnostik och konfiguration 
62, 63 Reserverade för framtida utökningar/förbättringar av 

protokollet 
Tabell 2: De olika ID som finns tillgängliga [12]. 

 
Den andra delen av identifier field, P0 och P1, är två paritetsbitar som beräknas enligt 
ekvation (6) och (7). Operatorn mellan bitarna är XOR vilket innebär att två olika bitar 
ger en 1:a. Paritetschecken används endast för att påvisa eventuella fel (den rättar ej till 
dessa) [15]. 
 
 42100 IDxorIDxorIDxorIDP =  (6) 
 
 54311 IDxorIDxorIDxorIDP =  (7) 
 
5.5.2 Meddelandets svar, response 
Svaret, som antingen en slav eller masterns slavuppgift skickar, består av data och en 
checksumma. 
 
Data 
Varje meddelande kan bestå av en till åtta databytes. Både den nod som skickar 
meddelandet och alla de noder som tar del av informationen måste på förhand veta hur 
många databytes ett meddelande förväntas innehålla [12]. 
 
Då ett meddelande skall bestå av mer än en databyte, skall den första byten innehålla 
den minst signifikanta databyten och den sista byten innehålla den mest signifikanta 
byten. Databytarna är märkta data 1, data 2 o.s.v. (se figur 25) och den minst 
signifikanta byten skickas alltså i data 1 [12]. 
 

 
Figur 25: Meddelandets databytes, här med maximala åtta bytes [12]. 

 
Checksumma 
Den andra och sista delen av ett svar (och tillika sista delen av hela meddelandet) är 
checksumman. Den används för att kontrollera att hela meddelandet har kommit fram 
och att ingen bit är korrupt.  
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Det finns två olika typer av checksummor; den klassiska och den utökade. Den klassiska 
som används till och med version LIN 1.3 beräknas utifrån alla databytes som skickas i 
ett meddelande. Den utökade tar även hänsyn till ID:et och används från och med LIN 
2.0. Dock används den klassiska checksumman för ID 60 och 61 (som används för 
diagnostik och konfiguration) även i LIN 2.X versioner [12]. 
 
Checksumman beräknas genom att de två första bytes:en adderas. Överstiger den 
erhållna summan 255 (hexadecimalt FF), dras detta av från resultatet. Därefter adderas 
den tillfälliga summan med byte nummer tre o.s.v. Slutligen inverteras den beräknade 
summan och skickas som checksumma. Mottagaren räknar sedan på samma sätt fram en 
summa med undantaget för inverteringen på slutet. Efter det kan mottagaren addera den 
beräknade och den mottagna checksumman. Motsvarar dessa båda tillsammans 0xFF, är 
bytarna korrekt mottagna [12]. 
 
Ett exempel med databytes 0x4A, 0x55, 0x93 och 0xE5: 
 

0x9F  0x55 0x4A =+  
0x33  0xFF - 0x132  0x132  0x93  0x9F =⇒=+  
0x19  0xFF - 0x118  0x118  0xE5  0x33 =⇒=+  

0xE6  )190( -1 =x  
 
0xE6 skickas sedan till mottagaren som beräknar på samma sätt som ovan, dock utan 
invertering och beräknar därefter följande: 
 

0xFF  0xE6  0x19 =+  
 
Det är masternoden som håller reda på vilken nod som skall använda vilken sorts 
checksumma (avgörs av meddelandets ID). Om checksummorna inte stämmer överens, 
ignoreras mottaget meddelande [12]. 
 
5.6 Fysiskt lager 
LIN-bussen består av en ledare och jord som alla meddelanden skickas över. För att 
möjliggöra en anslutning till mikrokontrollerns UART, används en tranceiver 
(transmitter/receiver) i varje nod på nätverket. Transceiverns huvuduppgift är att 
omvandla LIN-bussens 12V signal till UART:ens 5V receive/transmitt signaler. 
Transceivern är ansluten till batteriets positiva pol (VBAT) via en termineringsresistans 
och en diod. Dioden skall säkerhetsställa att bussen inte spänningsmatar 
mikrokontrollern vid ett lokalt spänningsbortfall [12]. 
 
Två logiska tillstånd kan skickas över LIN-bussen, 0:a respektive 1:a. 0:an representeras 
av en spänningsnivå nära jord där ett gränsvärde på 40% av matningsspänningen är 
acceptabelt och 1:an av en spänningsnivå nära matningsspänningen (gränsvärde på 60% 
av matningsspänningen), se figur 26 [12]. 
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Figur 26: Mottagarnodens spänningsnivåer [12]. 

 
5.7 LDF – LIN Description File 
Ett LIN-nätverk beskrivs med hjälp av en LIN description file, LDF. Syntaxen som 
används för att skriva filen är tillräckligt enkelt för att skrivas manuellt, men det går 
även att generera filen automatiskt [12]. LDF:en används för att på ett textbaserat sätt 
beskriva nätverket med information som vilka noder nätverket innehåller, meddelanden 
med tillhörande adresser, vilka signaler som skickas i olika meddelanden, fördröjningar 
etc. Vidare är det i LDF:en som scheman definieras [14]. 
 
Initialt kan LDF:en användas för att snabbt skapa ett tänkt LIN-nätverk. Med hjälp av 
olika utvecklingsverktyg, kan LDF:en användas för att analysera trafiken på ett nätverk, 
simulera enstaka noder i ett nätverk, men även för att generera nödvändig C-kod [14]. 
Denna C-kod implementeras i masternoden. Den LDF som har använts i examensarbetet 
återfinns i bilaga B. 
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6 Utvecklingsarbete 
 
6.1 Hårdvara 
 
6.1.1 GPS  
För att på ett tidigt stadium få möjlighet att jämföra och utvärdera olika 
antennkonfigurationer används ett utvecklingspaket från Ublox. Ublox är ett 
schweiziskt företag som tillhandhåller lösningar för satellitbaserad positionering. 
Utvecklingspaketet innehåller antenn och mottagarmodul samt mjukvara för analys och 
visualisering av data. Mottagarmodulen, se figur 27, kan ta emot signaler från 16 olika 
satelliter, har 4 Hz uppdateringsfrekvens och två fysiska gränssnitt för kommunikation, 
USB samt RS232. Informationen skickas seriellt enligt NMEA-protokoll. Då 
processorn, ATmega128, stöder seriell dataöverföring enligt UART, används RS232 
anslutningen för kommunikation mellan mottagare och processor.  
 

 
Figur 27: Mottagarmodul från Ublox. 

 
6.1.2 Mikrokontroller 
I slavnoden används en 8 bitars mikrokontroller från Atmel av modell ATmega128, se 
figur 28. Mikrokontrollern är utrustad med bland annat dubbla UART anslutningar, 128 
kB flashminne, JTAG gränssnitt och en kalibrerad intern RC oscillator.  
 

 
Figur 28: Mikrokontroller ATmega128 från Atmel. 

 
6.1.3 Utvecklingskort 
Under utvecklingsarbetet för laborationsprototypen används två sammankopplade 
utvecklingskort från Atmel. STK500 underlättar programmering av processorer. Kortet 
möjliggör verifiering av mikrokontrollens funktioner samt anslutningar till externa 
komponenter. STK501 är ett tillsatskort som underlättar programmering av ytmonterade 
processorer. Detta kort är även utrustat med en extra RS232 anslutning vilket 
underlättar i examensarbetet. En bild på STK-korten visas i figur 29. 
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Figur 29: Utvecklingskort STK 500 (t.v.) samt STK 501 (t.h) 

 
6.1.4 LIN transceiver 
Mellan mikrokontrollen och LIN-busen används en transceiver från Melexis, TH8062. 
Transceiverns huvudsakliga uppgift är att vara den fysiska kopplingen mellan 
mikrokontrollerns UART och LIN-bussen. TH8062 är bestyckad med en 5/12 volts 
spänningsomvandlare och används också för att spänningsmata mikrokontrollern. 
 
6.2 Mjukvara 
 
6.2.1 IAR Embedded Workbench 4.0 
All kodning av mikrokontrollern genomförs i högnivåspråket C och i IAR embedded 
workbench. Studion, som kommer från IAR systems, är utrustad med bland annat en 
C/C++ kompilator och har stöd för Atmels processorer.  
 
6.2.2 AVR Studio 4 
AVR Studio 4 från Atmel har dels använts för att simulera exekvering av kod, dels för 
att felsöka koden med hjälp av en JTAG-programmerare/debugger från Olimex. För att 
programmera mikrokontrollen har studions inbyggda verktyg för programmering 
använts. Verktyget har även använts för diverse inställningar, t.ex. för att ange att 
mikrokontrollerns interna RC oscillator ska användas.  
 
6.2.3 CANalyzer 7.0 
För simulering av LIN-nätverkets masternod har utvecklingsverktyget CANalyzer från 
företaget Vector använts. I examensarbetet har CANalyzer använts till att skriva den 
LDF som anger hela LIN-nätverket. Vidare används programmet till att presentera 
mottaget GPS-data. För att ansluta mjukvaran till LIN-nätverket har ett CANcardXL 
(PCMCIA anslutning) och en LINcab7259 (LIN-transceiver) använts. Båda dessa 
kommer också från Vector. 
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6.3 Prototyp 1 
 
6.3.1 Mjukvara 
Mjukvarans huvudsakliga uppgifter är att läsa in information från GPS-mottagaren samt 
distribuera utvalt data på LIN-nätverket. I figur 30 visas hur koden är uppbyggd. Först 
initieras LIN- och GPS-inställningarna. Register rörande UART-inställningar och 
överföringshastigheter sätts till fördefinierade värden. Efter initieringsskedet är 
mikrokontrollen redo att ta emot information från GPS-mottagaren. När detta mottas av 
UART:en väntar mikrokontrollen på önskat NMEA-meddelande. Önskat meddelande 
läses av och utvalt data lagras. Vid en allmän LIN-förfrågan från masterenheten 
genereras ett globalt interrupt i koden. Efter att break, synkronisering och ett giltigt ID 
tagits emot från mastern, svarar slavnoden med efterfrågat meddelande (lagrad GPS-
information). Byte för byte skickas och slutligen beräknas och skickas en checksumma. 
Rutinen för detta interrupt presenteras schematiskt i figur 30 (till höger). Därefter är 
mikrokontrollern åter redo att ta emot nytt GPS-data eller en ny LIN-förfrågan från 
mastern. Detaljerad information om LIN-protokollet återfinns i kapitel 5.5.  
 

 
Figur 30: Flödesschema för main (t.v.) samt interruptrutin för LIN (t.h.). 
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Det befintliga LIN-nätverket är konfigurerat för en slavnod och har fem fördefinierade 
meddelanden. De fem meddelandena erfordras för att kunna skicka all önskad GPS-
information, se bilaga D. GPS-mottagaren skickar ny information en gång per sekund 
till mikrokontrollen. Därför skickas varje LIN-meddelande en gång per sekund över 
nätverket. 
 
I den nuvarande mjukvaran lagras och skickas all information som ASCII-tecken. I de 
fall då informationen avser siffror eller binära tillstånd är denna lagring ej optimal. 
Tecken ”KontrollByte” (se bilaga D) som anger huruvida GPS-meddelandet är giltigt 
(A) eller ogiltigt (V), kan enkelt beskrivas med en bit. Detta är ett bra exempel där en 
alternativ beskrivning av informationen resulterar i en komprimerad datamängd. I bilaga 
F beskrivs en alternativ paketering av information som kräver mindre lagringsutrymme.  
 
Hastigheten på LIN-nätverket är satt till 9600 bps. Denna hastighet resulterar i en 
uppmätt busslast i CANalyzer på ca 6,5 % när vart och ett av de fem olika LIN-
meddelanden skickas en gång per sekund. Visualisering av LIN-meddelandena återges i 
bilaga N. 
 
6.3.2 Hårdvara  
 
Hölje 
För inkapsling och montering av prototypens ingående komponenter konstrueras en 
bottenplatta med tillhörande skyddshölje. Vid 3D modellering av bottenplatta och 
skyddshölje används CAD-programmet Solid Edge v.20. Med rapid prototyping 
tillverkas fysiska modeller utifrån de CAD-filer som skapats. Bottenplattan är indelad i 
två sektioner, se figur 31. En del är avsedd för montering av kretskort samt GPS-antenn. 
GPS-mottagaren placeras i andra delen. Då bottenplattan är dimensionerad efter GPS-
modulen som använts vid utvecklingsarbetet, är denna inte tänkt att användas till 
prototyp 2.  
 

 
Figur 31: Prototyp 1. Modell av bottenplatta samt hölje. Solid Edge v.20 

 
Kretskort 
Layouten för kretskortet är framtaget med hjälp av programmet Eagle, version 4.16. 
Tillverkningen av det fysiska kortet sker med hjälp av en kretskortsfräs. Kretskortet 
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består av ett trepoligt kontaktdon för anslutning av LIN-bus samt spänningsmatning. Ett 
tvåpoligt kontaktdon används för anslutning av GPS-mottagaren. Kortet är konstruerat i 
dubbla lager vilket underlättar dragning av ledare samt positionering av komponenter. 
Vid korsande ledningar används via-ledningar som temporärt byter lager. Två 
ytmonterade komponenter är placerade på kortet, LIN-transceivern samt 
mikrokontrollern. Vid tillverkningen av prototypen används ATmega128 som 
mikrokontroller, samma som används för verifiering av konceptet. En extern drivkrets 
för anslutning till UART krävs för att invertera samt reglera spänningsnivån på 
signalen. För prototypen används MAX 202 från Maxim. Kretskortet är dimensionerat 
för att passa den tillverkade bottenplattan. För vidare montering av GPS-antenn har 
kretskortet försetts med förborrade hål. Antennen monteras med hjälp av distanser i 
anslutning till dessa hål. En schematisk bild av kretskortet visas i bilaga K. 
 
Resultat 
Den framtagna LIN-noden, se figur 32, har ett specifikt ID och kan anslutas till ett LIN-
nätverk. För att möjliggöra verifikation av GPS-informationen används en extern 
mottagare. Denna mottagare gör det möjligt att testa olika antenner med hjälp av 
prototypen. Noden har möjlighet att lagra data i fem fördefinierade meddelanden. Dessa 
meddelanden innehåller information om aktuell tid (UTC), position samt hastighet och 
riktning. I bilaga D återfinns en komplett förteckning över innehållet i de olika 
meddelandena. En bottenplatta och hölje är framtaget för montering samt inkapsling av 
elektriska komponenter. Ritningar för delarna återfinns i bilaga G och H. 
 

 
Figur 32: Första prototyp. Överst syns kretskortet med fastmonterad GPS-antenn. Nederst är 
GPS-mottagaren monterad. På vänstersida sitter dess RS232-anslutning och på höger sida dess 

USB samt antennanslutning. 
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6.4 Prototyp 2 
En vidareutveckling av prototypen genomförs. Denna prototyp består av en 
kretskortmonterad GPS-mottagare med integrerad antenn. Detta ger möjlighet att 
minska dimensionerna för bottenplatta och hölje. I figur 33 visas en modell av den 
modifierade bottenplattan med tillhörande hölje. En fysisk prototyp tillverkas på samma 
sätt som beskrivs för första prototypen. Skruvtornen underlättar montering av 
kretskortet och dess komponenter. Kablage för spänningsmatning och LIN-
kommunikation dras via det genomgående hålet i mitten av bottenplattan. Detaljerade 
ritningar återfinns i bilaga I och J.  

 
Figur 33: Modell av prototyp 2. 

 
Den vidareutvecklade prototypen (se figur 34) är utrustad med en GPS-mottagare med 
integrerad antenn. Detta möjliggör en mer kompakt design av prototypen men reducerar 
samtidigt möjligheten att utvärdera olika antenner samt mottagare. En schematisk bild 
av kretskortet återfinns i bilaga L. Denna prototyp ger en uppfattning om vilka 
dimensioner som en eventuell taknod kan komma att kräva. Ur ett LIN-perspektiv är de 
två noderna identiska, d.v.s. LIN-meddelandenas ID samt uppbyggnad är lika. De båda 
noderna återges bredvid varandra i figur 35. 
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Figur 34: Prototyp 2. Kretskort med GPS-antenn och mottagare (monterad under antennen) 

fastmonterade. 

 
Figur 35: Prototyp 1 (t.v.) samt prototyp 2 (t.h.) 
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7 Mätningar av antenner 
I projektet har tre aktiva antenner jämförts. Testet bygger på relativa mätningar mellan 
två uppsättningar, se figur 36, där antenner byts ut. Syftet med testet är att jämföra tre 
olika antenners prestanda och kompatibilitet med mottagare. Eftersom testen utförs med 
två parallella uppsättningar så måste skillnaden i prestanda hos GPS-mottagarna 
analyseras. I vissa lastbilar och bussar är en så kallad ”Citizen Band” radio installerad. 
Denna radio möjliggör kommunikation mellan åkare och övrig personal. CB-radion 
används fortfarande av många och är ett bra medium för allmän trafikinformation. CB-
radion utnyttjar frekvensbandet kring 27 MHz. I ett test undersöks inverkan av 
radiotrafiken på satellitstyrkan. Inom testen har antennerna beteckningarna A, B och C. 
Antenn A är inköpt som referens i testet. Antenn B och C kommer från nuvarande 
leverantörer till Scania. För loggning av data används ett utvecklingspaket från U-Blox. 
Analys och presentation av data utförs med hjälp av MatLab.  
 

 
Figur 36: Blockschema över mätuppställning. 

 
7.1 Genomförande  
En fördefinierad teststräcka körs med två GPS-antenner placerade på lastbilens tak. All 
datainformation från mottagarna loggas med separata PC-datorer. Efter testet analyseras 
den förstärkta signalstyrkan från fyra utvalda satelliter, vilka betecknas A, B, C och D. 
Då signaler från lågt stående satelliter utsätts för störningar, väljs de satelliter som 
befinner sig närmast zenit. Satellitstyrkan uppmätt för en antenn jämförs med styrkan 
från en annan. För att jämföra antennernas förmågor att förstärka satellitstyrkorna 
används medelvärdet av differensen samt histogram. Vid jämförelse av mottagarenheter 
används två identiska uppsättningar av antenn, mottagare samt datoranslutning. För att 
undersöka inverkan av CB-radiotrafik används samma konfiguration som används vid 
jämförelse av mottagare. Den ena antennen placeras i anslutning till sändande CB-radio, 
den andra placeras på 30 cm avstånd från sändande antenn. Testet genomförs genom att 
logga satellitstyrkan från satelliter nära zenit. Mätningar genomförs under 6,5 minuter. I 
intervall om 30 sekunder sänds radiotrafik via CB-radio.  
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7.2 Resultat  
 
7.2.1 Skillnad mellan identiska uppsättningar 
Skillnaden mellan de identiska uppsättningarna presenteras i tabell 3. Det totala 
medelfelet räknas ut genom division av RMS-värdet av differenserna med antalet 
mätningar. För tre av de fyra utvalda satelliterna är medelfelet lägre än 1dB. I figur 37 
presenteras ett histogram över differenserna. I bilaga A visas grafer med de mätvärden 
som använts vid beräkningarna.  
 

Satellit Medelfel (RMS) [dB] 
A 0,6040 
B 1,3165 
C 0,8382 
D 0,8671 

Tabell 3: Medelfel vid jämförelse av GPS-moduler. 

 

 
Figur 37: Fördelning av differenser vid jämförelse av GPS-moduler. 

 
7.2.2 Skillnad mellan antenn A och B 
Vid relativa mätningar mellan antenn A och B uppvisades tydliga skillnader i 
signalstyrkorna. I figur 38 visas histogram över differensen i signalstyrkan. I jämförelse 
med histogrammen i figur 37 så är histogrammet positivt förskjutet. Detta betyder att 
antenn A har en bättre förmåga att förstärka satellitsignalen. I tabell 4 presenteras det 
beräknade relativa medelfelet. I bilaga A visas grafer över alla ingående mätpunkter 
som använts vid beräkningarna.  
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Figur 38: Fördelning av differenser. Antenn A och B. 

 
Satellit Medeldifferens [dB] 

A +2,6174 
B +0,0695 
C +3,3298 
D +3,6649 

Tabell 4: Relativt medelfel mellan antenn A och B 

 
7.2.3 Skillnad mellan antenn A och C 
Vid relativa mätningar mellan antenn A och C uppvisas en märkbar skillnad i 
signalstyrkorna. Histogrammet i figur 39 visar även här en positiv förskjutning. Detta 
innebär att antenn A har en bättre förmåga att förstärka satellitsignalen. I tabell 5 
presenteras de beräknade relativa medelfelen för de olika signalstyrkorna. I bilaga A 
visas grafer över de mätvärden som ligger till grund för beräkningarna.  
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Figur 39: Fördelning av differenser. Antenn A mot C. 

 
Satellit Medeldifferens [dB] 

A +2,3851 
B +1,8638 
C +4,4987 
D +4,1049 

Tabell 5: Relativt medelfel mellan antenn A och C. 

 
7.2.4 Inverkan av CB-radio 
En försämrad signalstyrka observeras under de intervall då CB-antennen sänder. Trots 
en adaptiv förstärkning från GPS-mottagaren uppmäts en försämring av satellitstyrkan 
på ca 4dB, se figur 40. Vid testet påverkas inte den av mottagaren uträknade positionen. 
Ytterligare ett test genomförs då GPS-antennen monteras 30 cm från sändande antenn. 
Ingen märkbar försämring av satellitstyrkan kan påvisas under denna mätning, se figur 
41. 
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Figur 40: Inverkan av CB-radio. Avstånd: 0cm. 

 
Figur 41: Inverkan av CB-radio. Avstånd: 30cm. 

 

7.2.5 Slutsats av mätningar 
Genomgående för alla utförda mätningar är att referensantenn A uppvisar bäst resultat 
för att förstärka mottagna GPS-signaler. Skillnaden i signalstyrka påverkar dock inte 
mottagarens förmåga att beräkna position. Då sändning med en CB-radioantenn 
påverkar GPS-antennens förmåga att förstärka signalen bör dessa inte placeras fysiskt 
nära varandra. 
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8 Ekonomisk kalkyl (endast intern rapport Scania) 
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9 Slutsats/Diskussion 
I kostnadskalkylen visas att det LIN-baserade GPS-systemet kan vara billigare än det 
existerande. Genom att implementera fler funktioner i noden kan dess kostnad fördelas 
på fler intressenter. Ett tydligt exempel där detta används idag är antennmodulen på 
taket där antenner för FM/AM, GPS samt GSM ingår. Nackdelar med att implementera 
flera funktioner i samma modul är att modulariteten minskar. Då lastbilarna till stor del 
är specialbeställda från kunder är uppsättningen av funktioner olika från ett fordon till 
ett annat. Att implementera ytterligare standardfunktioner i noden är således lämpligt 
först när GPS-navigation kan betraktas som standard. 
 
En viss skillnad mellan de olika antennerna har påvisats under mätningarna. Denna 
skillnad har inte orsakat märkbara differenser vid positionering. I de båda relativa 
mätningarna har referensantenn A uppvisat bäst förmåga att förstärka satellitsignalerna. 
Vid mätningar där inverkan av sändande CB-radio undersöktes, påvisades en försvagad 
signal från antennen. Inte heller vid denna mätning påverkas positioneringen. 
Mätningarna visar att en antenn placerad 30 cm från sändande antenn inte påverkas 
nämnvärt.  
 
Den första prototypen uppfyller de krav som ställdes i problemformuleringen. Olika 
antenner och mottagare kan implementeras och utvärderas. Genom att välja en 
ytmonterad GPS-modul kan prototypens fysiska proportioner minskas avsevärt. Detta 
demonstreras vid framtagning av den andra prototypen.   
 
Med dagens konfiguration fås en uppmätt busslast på ca 6,5 % på nätverket. Om 
hastigheten på nätverket höjs från dagens 9600 bps till maximala 19 200 bps samt 
paketeringen av informationen ändras, skulle denna minskas betydligt.  
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Bilagor  
A Resultat av mätningar  
Signalstyrka för två identiska GPS-mottagare. Antenn modell A är ansluten till båda. 
 

 
Figur 42: Jämförelse 1. 

 
Figur 43: Jämförelse 2. 

 
Figur 44: Jämförelse 3. 

 
Figur 45: Jämförelse 4. 
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Antenn A mot B 
 

 
Figur 46: A mot B. Satellit A 

 
Figur 47: A mot B. Satellit B 

 
Figur 48: A mot B. Satellit C 

 
Figur 49: A mot B. Satellit D 
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Antenn A mot C 
 

 
Figur 50: A mot C. Satellit A 

 
Figur 51: A mot C. Satellit B 

 
Figur 52: A mot C. Satellit C 

 
Figur 53: A mot C. Satellit D 



 

44 

B LIN Description File 
 
LIN_description_file; 
LIN_protocol_version = "2.0"; 
LIN_language_version = "2.0"; 
LIN_speed = 9.6 kbps; 
 
Nodes { 
    Master: VectorMaster, 10 ms, 0 ms; 
    Slaves: GpsSlave; 
}//Nodes 
 
Signals { 
    //Meddelande1 
    Klocka1h: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Klocka2h: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Klocka3m: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Klocka4m: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Klocka5s: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Klocka6s: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    KontrollByte: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Riktning6: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
     
    //Meddelande2 
    Lat1: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Lat2: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Lat3: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Lat4: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Lat5: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Lat6: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Lat7: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Lat8: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
     
    //Meddelande3 
    Lat9: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Lat10: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Long1: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Long2: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Long3: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Long4: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Long5: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Long6: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
 
    //Meddelande4 
    Long7: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Long8: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Long9: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Long10: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Long11: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Hastighet1: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Hastighet2: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Hastighet3: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
 
    //Meddelande5 
    Hastighet4: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Hastighet5: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Hastighet6: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Riktning1: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
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    Riktning2: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Riktning3: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Riktning4: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
    Riktning5: 8, 0, GpsSlave, VectorMaster; 
}//Signals 
 
Frames{ 
    LinMsg1: 0x05, GpsSlave, 8{ 
        Klocka1h, 0; 
        Klocka2h, 8; 
        Klocka3m, 16; 
        Klocka4m, 24; 
        Klocka5s, 32; 
        Klocka6s, 40; 
        KontrollByte, 48; 
        Riktning6, 56; 
    } 
    LinMsg2: 0x06, GpsSlave, 8{ 
        Lat1, 0; 
        Lat2, 8; 
        Lat3, 16; 
        Lat4, 24; 
        Lat5, 32; 
        Lat6, 40; 
        Lat7, 48; 
        Lat8, 56; 
    } 
    LinMsg3: 0x07, GpsSlave, 8{ 
        Lat9, 0; 
        Lat10, 8; 
        Long1, 16; 
        Long2, 24; 
        Long3, 32; 
        Long4, 40; 
        Long5, 48; 
        Long6, 56; 
    } 
    LinMsg4: 0x08, GpsSlave, 8{ 
        Long7, 0; 
        Long8, 8; 
        Long9, 16; 
        Long10, 24; 
        Long11, 32; 
        Hastighet1, 40; 
        Hastighet2, 48; 
        Hastighet3, 56; 
    } 
    LinMsg5: 0x09, GpsSlave, 8{ 
        Hastighet4, 0; 
        Hastighet5, 8; 
        Hastighet6, 16; 
        Riktning1, 24; 
        Riktning2, 32; 
        Riktning3, 40; 
        Riktning4, 48; 
        Riktning5, 56; 
    } 
}//Frames 
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Node_attributes 
{ 
    GpsSlave 
    { 
    LIN_protocol="1.3"; 
    configured_NAD=0x02; 
    } 
}//Node_attributes 
 
Schedule_tables{ 
    Main_table { 
        LinMsg1 delay 200 ms; 
        LinMsg2 delay 200 ms; 
        LinMsg3 delay 200 ms; 
        LinMsg4 delay 200 ms; 
        LinMsg5 delay 200 ms; 
    } 
}//Schedule_tables 
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C Monteringskostnad (endast intern rapport Scania) 
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D Beskrivning av LIN-meddelanden 
 

Tecken Exempel  Enhet Funktion  
Klocka1h ”0” Timme 
Klocka2h ”9” Timme 
Klocka3m ”5” Minut  
Klocka4m ”0” Minut 
Klocka5s ”2” Sekund 
Klocka6s ”8” Sekund 

Klocka  

KontrollByte ”A”  Validering 
Riktning6 ”9” Grad  Riktning 

Tabell 6: Meddelande 1 

 
Tecken Exempel  Enhet Funktion  
Lat1 ”5” Grader 
Lat2 ”9” Grader 
Lat3 ”1” Minut 
Lat4 ”0” Minut 
Lat5 ”0” Sekund 
Lat6 ”4” Sekund 
Lat7 ”2” Sekund 
Lat8 ”1” Sekund 

Latitud 

Tabell 7: Meddelande 2 

 
Tecken Exempel  Enhet Funktion  
Lat9 ”8” Sekund 
Lat10 ”N” North/South 

Latitud 

Long1 ”0” Grader 
Long2 ”1” Grader  
Long3 ”7” Grader 
Long4 ”3” Minut 
Long5 ”8” Minut 
Long6 ”0” Sekund 

Longitud 

Tabell 8: Meddelande 3 
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Tecken Exempel  Enhet Funktion  
Long7 ”9” Sekund 
Long8 ”3” Sekund 
Long9 ”3” Sekund 
Long10 ”3” Sekund 
Long11 ”E” East/West 

Longitud 

Hastighet1 ”1” 
Hastighet2 ”3” 
Hastighet3 ”.” 

Knop Hastighet 

Tabell 9: Meddelande 4 

 
Tecken Exempel  Enhet Funktion  
Hastighet4 ”2” 
Hastighet5 ”5” 
Hastighet6 ”3” 

Knop Hastighet 

Riktning1 ”3” 
Riktning2 ”1” 
Riktning3 ”1” 
Riktning4 ”.” 
Riktning5 ”2” 

Grader Riktning  

Tabell 10: Meddelande 5 
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E NMEA meddelanden 
 
$GPRMC,144756.00,A,5910.03493,N,01738.09727,E,0.103,160.39,231007,,,A*65 
$GPVTG,160.39,T,,M,0.103,N,0.191,K,A*3B 
$GPGGA,144756.00,5910.03493,N,01738.09727,E,1,07,1.43,67.9,M,24.2,M,,*62 
$GPGSA,A,3,07,24,06,21,16,10,31,,,,,,2.42,1.43,1.96*0E 
$GPGSV,4,1,13,07,65,108,30,24,61,092,44,06,57,103,37,21,58,174,43*73 
$GPGSV,4,2,13,16,51,288,35,10,27,050,25,31,20,223,28,30,12,147,*77 
$GPGSV,4,3,13,13,11,333,,23,01,304,,25,03,350,,03,02,272,*7E 
$GPGSV,4,4,13,18,01,156,27*44 
$GPGLL,5910.03493,N,01738.09727,E,144756.00,A,A*6A 
$GPZDA,144756.00,23,10,2007,00,00*66 
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F Komprimerad information  
 
Då informationen skickas som ASCII-tecken upptar den ofta onödigt mycket 
lagringsutrymme samt bandbredd. I de fall då informationen avser logiska tillstånd eller 
decimala tal minskar lagringsutrymmet då en binär omskrivning genomförs. Ett 
exempel på alternativ paketering är framtaget under examensarbetet. I exemplet för 
LIN-prototypen upptar informationen 2,7 ggr mer utrymme jämfört med den omskrivna. 
Den totala mängd data för att lagra informationen binärt är 118 bitar. För att lagra 
samma information med ASCII-tecken krävs 320 bitar.  
 
Alternativ paketering av data 
Klockan skickas enligt UTC-standard med hjälp av 18 bitar. Dessa bitar kan genom 
decimal omvandlig representera ett tal från mellan 0 och 262144. Detta möjliggör en 
representation av aktuell timme, minut samt sekund. Aktuell timme avläses av de två 
första tecknen. Kommande två tecken anger aktuell minut. De två slutliga tecknen anger 
aktuell sekund. Inte heller denna representation är helt optimal då en benämning av 
aktuell timme aldrig överstiger 23, samt att antalet minuter och sekunder aldrig 
överstiger 59. Vid en omskrivning där endast aktuell sekund för dygnet anges, kan 
beskrivas med 17 bitar  
 

bitar1885.17)235959(log2 →=  
 
Longituden beskrivs av 31 bitar som anger grader minuter samt sekunder. En extra 
kontrollbit anger om longituden avser västlig eller östlig riktning.  
 

bitar3175.30)10180(log 7
2 →=⋅  

 
Latituden anges med hjälp av 30 bitar som anger grader minuter samt sekunder. Även 
här återfinns en extra kontrollbit som anger nordligt eller sydligt halvklot. 
 

bitar3074.29)1090(log 7
2 →=⋅  

 
Farten anges med 20 bitar. Dessa representerar farter mellan 0 och 1000 knop.   
 

bitar2093.19)10(log 6
2 →=  

 
Riktningen anges med 16 bitar. Dessa kan genom omvandling till decimaltal 
representera en vinkel från 0 till 360 grader med en hundradels grads noggrannhet.  
 

bitar16136.15)36000(log2 →=  
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Byte 1 Byte 2 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
Tid enligt UTC 

 
 

Byte 3 Byte 4 
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

 Latitud 
 
 

Byte 5 Byte 6 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

Latitud 
 
 

Byte 7 Byte 8 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

Longitud 
 
 

Byte 9 Byte 10 
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

Longitud Fart 
 

 
Byte 11 Byte 12 

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
Fart 

 
 

Byte 13 Byte 14 
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

Fart Riktning 
 

 
Byte 15 

0 0 1 0 1    
Riktning Kontroll  
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G CAD ritning. Bottenplatta prototyp 1  
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H  CAD ritning. Hölje prototyp 1  
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I CAD ritning. Bottenplatta prototyp 2 
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J CAD ritning. Hölje prototyp 2
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K ECAD. Första prototyp 
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L ECAD. Andra prototyp 
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M Tidsplanering 
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Bilaga N:  Visualisering av LIN-meddelanden i CANalyzer 

 
Name anger vad som skickas. Value är bytens nummer ASCII-tabellen. Raw Value anger 
ASCII-tecken. Exempel, klockslaget utläses 15:17:19 (UTC-tid). 
 


