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ABSTRACT

This master thesis project will describe and evaluate the interfaces between applications and 
Controller Area Network, CAN, interface boards from different manufacturers. The interfaces 
have corresponding functions but the usage of parameters is different. The simply 
communication of sending and receiving messages is more alike than the supplementary 
functions between the different interfaces. The CAN communication is more controlled by the 
CAN protocol and is therefore more alike. The evaluation shows differences and similarities 
between different interfaces and also difficulties and options to translate them. A wrapper can 
be used to translate between interfaces, it provides an application designed for a certain 
interface to communicate on the CAN via a different manufacturers interface board. A method 
to produce a wrapper has been developed. With this method a wrapper which translates 
between IXXAT:s canAnalyser/32 and CC Systems interface board is developed. With the 
wrapper the application can communicate on the CAN using the interface board. Some 
additional functionality, such as status information, can due to CC Systems interface board not 
be implemented. It is due to the fact that CC Systems interface board and interface is not as 
extensive and has less functionality than the IXXAT interface. An implementation in opposite 
direction, an application developed for CC Systems interface and an IXXAT interface board, 
could result in an implementation which is less affected by the different interfaces. It is not 
possible to design an interface that translates between several other interfaces, but it is possible 
to package several translators into one wrapper. But it is still a matter of packaging several 
translators than the matter of one universal translator. By using the evaluation of the interfaces 
and the structure of the implemented wrapper, other interfaces can be implemented.  
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SAMMANFATTNING

Det här examensarbetet ska beskriva och utvärdera de gränssnitt som finns mellan olika 
tillverkares applikationer och CAN-adaptrer. Gränssnitten har motsvarande funktioner men 
användning av parametrar skiljer sig åt. Den enkla kommunikationen med att skicka och ta 
emot meddelanden överensstämmer mer än vad tilläggsfunktioner mellan de olika gränssnitten 
gör. CAN kommunikationen överensstämmer mer än den övriga funktionaliteten på grund av 
att den är styrd av CAN protokollet. Utvärderingen visar vilka skillnader som finns mellan de 
olika gränssnitten samt svårigheter och möjligheter att översätta mellan dem. En wrapper kan 
användas för att översätta mellan gränssnitt, och den får då en applikation utformad för ett visst 
gränssnitt att kommunicera på CAN-nätet med en annan adapter. En arbetsmetod för att ta fram 
en wrapper har utformats. Med arbetsmetoden har en wrapper tagits fram som översätter 
mellan IXXAT:s canAnlyser/32 och CC Systems CAN-adapter. Med wrappen kan 
applikationen kommunicera på CAN med CC Systems adapter. En del tilläggsfunktionalitet, så 
som statusinformation, kan på grund CC Systems adapter inte implementeras. På grund av 
olikheter i de olika gränssnitten är det ofrånkomligt att en översättning inte skulle påverka 
funktionaliteten. Detta på grund av att CC Systems adapter och gränssnitt inte är lika 
omfattande och har mindre funktionalitet än IXXAT:s gränssnitt. En implementering i motsatt 
riktning, en applikation utformad för CC Systems adapter och IXXAT:s adapter, skulle kunna 
ge en mer överensstämmande implementering. Det är inte möjligt att utforma ett översättande 
gränssnitt som fungerar för flera gränssnitt, men flera översättare kan paketeras i en wrapper, 
men det är då snarare en sammanslagning än att det är en som fungerar för flera. Utgående från 
den utvärdering av gränssnitt som utförts, och från strukturen för den wrapper som 
implementerats, kan även andra gränssnitt implementeras.  
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1 INLEDNING

Controller Area Network, CAN, är ett kommunikationsprotokoll. CAN kopplar samman noder 
till ett nätverk som används vid mobila industriella tillämpningar. Det finns flera tillverkare av 
CAN-adaptrar, hårdvaran som sammanlänkar dator med CAN-nät, och CAN-applikationer. 
Mellan adaptern och applikationen finns ett gränssnitt, en drivrutin. Olika tillverkare har olika 
gränssnitt som är utformade för och av sin adapter och applikation. CC Systems utvecklar och 
levererar styrsystem för mobila maskiner. Flera system är uppbyggda med en CAN-buss för 
kommunikation mellan systemets olika delar. CC Systems har en egenutvecklad CAN-adapter 
med tillhörande drivrutin. Drivrutinen tillhandahåller ett gränssnitt, vilket används av 
applikationen för åtkomst av CAN-adapterns tjänster. 

1.1 Problemformulering 

De applikationer, som används i styrsystemen, kommunicerar via det gränssnitt som 
drivrutinen erbjuder. Idag kan endast CC Systems egna applikationer användas tillsammans 
med sin egen CAN-adapter på grund av att gränssnittet, drivrutinerna, är olika utformade för 
andra tillverkares applikationer och CAN-adaptrer. Gränssnittet för utvalda kommersiella 
CAN-adaptrar ska undersökas och utvärderas. De ska undersökas enskilt men även utredas om 
det finns något standardgränssnitt eller metoder för ta fram ett sådant. Ett översättande 
gränssnitt, som kan användas mellan två olika gränssnitt, ska implementeras.  

1.2 Mål och syfte 

Syftet är att göra en beskrivande utvärdering av de olika gränssnitt som de olika tillverkarna 
använder samt, att göra en implementering av ett gränssnitt. Utvärderingen skall visa vilka 
skillnader och likheter som finns mellan olika tillverkares gränssnitt generellt och i jämförelse 
med CC Systems gränssnitt. Både implementeringen av en applikation från en annan 
tillverkare på CC Systems CAN-adapter, och utvärderingen ska kunna ligga som grund för 
ytterligare implementering av andra tillverkares gränssnitt. I förlängningen kommer 
utvärderingen och implementeringen ligga som grund för möjligheten att använda olika 
gränssnitt. Det skapar valfriheten att använda applikationer och CAN-adaptrar som 
ursprungligen inte är utformade för varandra.  
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1.3 Avgränsning 

Urvalet av vilka tillverkares CAN-adaptrer, med tillhörande gränssnitt, som ska undersökas är 
baserats på de tillverkare som sedan tidigare är intressanta för CC Systems samt på andra 
tillverkare som levererar motsvarande produkter.  

Följande tillverkares gränssnitt mellan applikationer och CAN-adaptrar ska undersökas och 
utvärderas: 

• CC Systems 
• IXXAT 
• Kvaser  
• Mecel  
• PEAK 
• Softing  
• Vector  

Jämförelsen mellan de olika gränssnitten kommer dels att göras generellt mellan dem, samt 
mot CC Systems gränssnitt. Likheter och olikheter i de olika gränssnitten är intressanta att se, 
men den intressantaste jämförelsen för samtliga utvalda tillverkares gränssnitt är jämförelsen 
gentemot CC Systems gränssnitt. 

Det är Microsoft Windows NT/2000/XP versionen av drivrutinen som är undersökta för 
samtliga gränssnitt. Det valdes på grund av att det är det enda operativsystem till vilket alla 
gränssnitt är tillgängliga. De flesta gränssnitt är till och med tillgängliga enbart till Windows. 
Ett fåtal av gränssnitten stöder andra operativsystem såsom Linux eller Windows CE.  

Av de utvalda och utvärderade gränssnitten kommer IXXAT:s Virtual CAN Interface, VCI, 
gränssnitt att väljas ut för att implementera IXXAT:s canAnalyser/32 med CC Systems CAN-
adapter. IXXAT:s canAnalyser/32 valdes på grund av att det finns ett intresse från CC Systems 
samt att det är en typ av applikation som använder stora delar av gränssnittet.  

1.4 Disposition 

Denna rapport börjar med att redogöra för teori och fakta om CAN protokollet. Vidare beskrivs 
hur gränssnitten mellan applikationer och CAN-adaptrar är uppbyggda och hur de fungerar. 
Därefter utreds varje enskilt gränssnitt från de olika utvalda tillverkarna. En jämförelse av 
relevanta likheter och olikheter i gränssnitten, som är betydelsefullt för en implementering, 
avslutar utvärderingen av gränssnitten. Metodiken med att ta fram implementeringen, wrappen, 
till det utvalda gränssnittet beskrivs likaså med dess funktionalitet och begränsningar. 
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Wrappens prestanda och vilka ytterligare utvecklingsmöjligheter som finns diskuteras. 
Slutligen redovisas de slutsatser som utvärdering och implementeringen lett fram till.  
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2 TEORI

2.1 Controller Area Network 

Controller Area Network, CAN, är ett seriellt kommunikations protokoll. Ett nätverk, CAN, 
kopplar samman ett antal noder, till exempel mikroprocessorer och PC. CAN är en 
internationell standard, definierad i ISO 11898, utvecklad av Bosch för bilindustrin men 
används vid flera andra mobila industriella tillämpningar. Den maximala hastigheten på bussen 
är definierad till 1 Mbit/s. Högsta möjliga hastighet är kopplat till längden på bussen, beroende 
på hur lång tid det tar för signalerna att nå den nod som är längst bort. [3] 

CAN är ett meddelandeorienterat kommunikationsprotokoll. Det är ett multimaster system, 
vilket betyder att alla noder i systemet kan både skicka och ta emot data. Meddelanden i 
systemet definieras av vad de innehåller istället för till exempel vart de är adresserade. Varje 
meddelande har en unik meddelandeidentifierare, id, som definierar innehållet. Meddelanden i 
systemet prioriteras beroende på meddelandets id och därmed på innehållet. Det finns två id-
format, standard består av elva bitar, och utökat, extended, som består av tjugonio bitar. [2] 

2.1.1 Prioritering 

Prioriteringen av meddelanden bestäms när systemet utvecklas och kan inte ändras dynamiskt. 
Det meddelande som har det lägsta binära id-numret har högst prioritet. Samtliga noder i 
systemet tar hela tiden emot vad som skickas på nätverket och de väljer sedan själva om de ska 
använda meddelandets information eller inte. När nätverkets buss är ledig kan en nod börja 
sända, och om två eller flera noder börjar sända samtidigt, jämförs meddelandenas id bit för 
bit. Dominanta bitar skriver över recessiva bitar, och så fort en nod skickar en recessiv bit, men 
observerar en dominant bit, slutar den sända och blir mottagare eftersom den har lägre prioritet. 
Meddelanden med lägre prioritet sänds därefter när bussen är fri. Med andra ord hanteras och 
prioriteras meddelanden i systemet beroende på hur viktiga de är för systemet i helhet. Det är 
en fördel, att viktiga meddelanden prioriteras och kan sändas även om det är mycket trafik i 
systemet. Noderna i systemet är i sig inte beroende av att veta hur systemet är konfigurerat. Att 
koppla in ytterligare en nod ändrar inget i systemet så länge den enbart tar emot meddelanden. 
Det meddelandeorienterade systemet gör att alla noder tar emot ett meddelande samtidigt och 
kan använda informationen. Varje nod filtrerar själv ut vilka meddelanden, det skall använda 
informationen från. [6] 
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2.1.2 Frame - Uppbyggnad av meddelanden 

Figur 1: Uppbyggnad av en DATAFRAME 

En data-frame med standard id är uppbyggt av sju fält av bitar: Startfält, särskiljande fält, 
kontrollfält, datafält, två fält med bitar som används för att upptäcka fel och ett slutfält. Det 
första fältet, start of frame (SOF), är en dominant bit som anger meddelandets början. Det 
särskiljande fältet består av ett elva bitars id och en bit, remote transmission request (RTR), 
som anger om det är en frame som innehåller eller som begär sändning av data. Den första 
biten i kontrollfältet, identifier extension bit (IDE), anger att det är ett meddelande med 
standard id. De sista fyra bitarna, data length code (DLC), anger hur många byte data 
meddelandet innehåller. Cyclic Redundancy Check (CRC) och Acknowledgment (ACK) fälten 
används för att upptäcka fel i meddelandet. Slutfältet, end of frame (EOF), indikerar att 
meddelandet är slut består av sju stycken recessiva bitar. [6] 

2.1.3 Identifierare 

Figur 2: Uppbyggnad av särskiljande och kontrollfält för ett standard meddelande 
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Figur 3: Uppbyggnad av särskiljande och kontrollfält för ett utökat meddelande 

Utöver standard id formatet finns det även det utökade, extended, formatet. Ett utökat 
meddelande id består dels av det bas id innehållande elva bitar som standard formatet använder 
samt en utökad del med arton bitar. IDE biten anger om det är ett meddelande med utökat id. 
För att IDE biten ska ha samma bit position i båda formaten ingår den i meddelanden med 
utökad id i det särskiljande fältet, istället för i kontrollfältet som i ett meddelande med standard 
id. I båda id formaten, är den sista biten i det särskiljande fältet RTR biten. Därför har ett 
utökat meddelande id en substitute remote request (SRR), bit som är recessiv på samma 
position som RTR biten i ett meddelande med standard id. Om två meddelanden, varav ett har 
ett utökat id men med samma bas id som det andra, skickas samtidigt kommer, meddelandet 
med standard id att prioriteras. Man säger att standard id är överlägset utökat id. [6] 

2.1.4 Typer av meddelanden 

Det finns fyra olika typer av frames som kan skickas på nätverket. Två meddelandeformat som 
är uppbyggda på det sätt som tidigare beskrivits och som används för att skicka och begära 
information i systemet. Det ena är det vanliga datameddelandet som innehåller upp till åtta byte 
data, och som har ett id som visar vad det innehåller för typ av data. Givetvis går det att skicka 
större mängder data, men då måste det delas upp och skickas som flera meddelanden. Den 
andra typen av meddelande, remote transmission request, är en begäran av att få ett 
datameddelande. Det kan ha samma id som ett datameddelande, förutom RTR biten som då är 
recessiv för att indikera att det är ett RTR meddelande. Meddelandet kan till skillnad från 
datameddelanden inte innehålla några data bitar, utan det är meddelandets id som i det här 
fallet inte visar vad det innehåller utan vad som efterfrågas. Det betyder alltså att, två 
meddelanden vars id endast skiljer sig på RTR biten, så innehåller det ena data som preciseras 
av id, och det andra begär att ta emot data som preciseras av id:et. De två övriga meddelande 
formaten, Error och Overload, indikerar fel respektive överbelastning. Ett error meddelande 
kan skickas av ut av en nod som upptäcker ett buss error. Overload meddelande används för att 
skapa en fördröjning vid överbelastning, mellan en följd av datameddelanden eller remote 
request meddelanden. [6] 
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2.1.5 Datamängd 

Kontrollfältet innehåller en eller två reserverade bitar beroende på om det innehåller IDE biten. 
Kontrollfältet har alltså en reserverad bit med en standard id, och två bitar med ett utökat id 
eftersom IDE biten då ingår i det särskiljande fältet. De övriga fyra och sista bitarna i 
kontrollfältet, DLC, är de som avgör hur många byte data datafältet i meddelandet innehåller. 
Datafältet i en data-frame behöver inte innehålla någon, men kan innehålla upp till åtta byte 
data. [6] 

2.1.6 Felkontroll 

De två fälten CRC och ACK används för felhantering i meddelanden. CRC fältet innehåller en 
15 bitar lång CRC sekvens, och en avgränsande bit. ACK fältet innehåller två bitar, en då de 
mottagande noder svarar att de tagit emot meddelandet rätt, och en avgränsande bit.  

De bitar, som bygger upp alla de fält som föregår CRC fältet, ger koefficienterna till ett 
polynom som divideras (mod 2) med ett specificerat genereringspolynom. Koefficienterna till 
resten av divisionen ger CRC sekvensen, som skickas med i meddelandet. Mottagarna räknar 
också på samma sätt ut CRC sekvensen, och om sekvensen de själva räknat ut överensstämmer 
med den som sändaren skickat, så svarar mottagaren med hjälp av ACK fältet. Sändaren 
skickar två recessiva bitar i ACK fältet. Den första för att mottagarna ska kunna skriva över 
med en dominant bit om CRC sekvenserna, den som de själva räknat ut och den mottagna, 
överensstämmer. Den andra ACK biten fungerar som avgränsare som, tillsammans med CRC 
fältets sista avgränsande bit, gör att den dominanta bit som mottagaren skickar som bekräftelse, 
ACK, omges av två recessiva bitar.  

CAN kan hitta fel på meddelande nivå med hjälp av CRC, ACK och meddelandeformatets 
uppbyggnad. På bit nivå kan fel upptäckas på två sätt, med observering och bit stuffing. En nod 
som sänder ett meddelande observerar samtidigt bussen, och upptäcker därmed om en skickat 
bit skiljer sig från en mottagen. Kodning enligt bit stuffing fyller på med en motsatt bit, om ett 
meddelande innehåller fler än fem likadana bitar i rad. Mottagarna bortser från den extra biten. 
Fel på bit nivå kan upptäckas av bit stuffing. Meddelandeformatet i sig kan också upptäcka fel, 
till exempel ska EOF, slutfältet, bestå av sju stycken recessiva bitar. [6] 

2.1.7 Distribuerad reglering över CAN 

I ett återkopplat reglersystem likt det som följer kan ett CAN-nätverk användas för att sköta 
kommunikationen i systemet.  
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Figur 4: Återkopplat reglersystem. 

Återkopplingen av systemets utsignal kan återkopplas med en nod som läser av utsignalen och 
skickar CAN meddelanden till en centralenhet som i sin tur skickar styrsignalen via CAN till 
ytterligare en nod som sätter styrsignalen.  

Figur 5: CAN uppbyggnad för ett återkopplat reglersystem 

2.2 Open System Interconnect 

Open Systems Interconnect (OSI) är en referensmodell för nätverkskommunikation. Den består 
av sju lager och är utformad av International Standards Organization (ISO). Modellen 
definierar sju lager, som beskriver hur applikationer kommunicerar över ett nätverk. Modellen 
är allmän, och strikt uppfyllelse av de olika lagren kräver definierade gränssnitt. De flesta 
protokoll modifierar modellen och använder till exempel inte alla lager  
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Figur 6: De sju lagren i OSI modellen 

Modellen beskrivs typiskt av med stycken lager i ett block med det fysiska lagret underst och 
applikationslagret överst. Utgående kommunikationen går sedan från applikationen ner genom 
lagren, och slutligen till det fysiska lagret där det skickas på nätverket. På motsvarande sätt 
mottas inkommande kommunikation i det fysiska lagret, och stiger sedan upp till 
applikationslagret. Vidare beskrivs enbart de lager som är relevanta för CAN, wrappen och 
applikationen som används vid implementeringen. [15] 

2.2.1 Fysiska lagret  

Det fysiska lagret består av nätverkssammanlänkningen. Sändning och mottagning av 
bitströmmen görs i det fysiska lagret. [15] 

2.2.2 Data Link lagret 

Data Link lagret inrättar strukturen på data, som ska överföras på nätverket. Lagret är uppdelat 
i de två underlagren Media Access Control (MAC) och Logical Link Control (LLC). MAC 
kontrollerar data som tas emot och tillåtelse att skicka data på nätverket. LLC lagret har 
kontroll över flöde, synkronisering och felkontroll av frames som skickas. På CAN controllers 
är ofta Data Link lagret inbyggt i hårdvaran. [15] 
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2.2.3 Presentations lagret 

Presentationslagret gör informationen och data, som skickas, tillgänglig på det sätt som 
applikationen kräver. I lagret transformeras dataformat till ett format som applikationen 
accepterar, och på motsatt sätt då information skickas från applikationen. [15] 

2.2.4 Applikations lagret 

I det översta lagret finns användargränssnittet till den applikation, som kommunicerar ut på 
nätverket. Applikationslagret är specifikt för applikationen. [15] 

2.2.5 Controller Area Network 

CAN protokollet täcker de två lägsta av de sju lagren i OSI modell, det fysiska lagret och data 
link lagret. Det finns flera CAN baserade protokoll för högre lager i OSI modellen, till exempel 
CANopen, SAE J1939 och CANKingdom. Protokollen för de högre lagren är utformade för 
olika typer av applikationer och användningsområden. [6] 

2.2.6 Wrap 

Wrappen och drivrutinen bildar presentationslagret som har ett gränssnitt gentemot 
applikationen samt ned mot CAN-adaptern. [5] 

2.3 Dynamic Link Library 

Dynamic Link Library (DLL) är ett bibliotek av exekverbar data eller funktioner. Ett bibliotek 
kan tillhandahålla en eller flera särskilda funktioner till ett program via en statisk eller 
dynamisk länk. En statisk länk förblir konstant under exekveringen av ett program, en 
dynamisk länk skapas vid behov.  

Ett dynamiskt bibliotek, dll-fil, kan vara en samling små program som anropas, när de behövs 
av större program. Ett litet program, som kommunicerar åt ett större program, kan paketeras 
som en dynamiskt bibliotek. Drivrutiner kan vara uppbyggda av dynamiska bibliotek. Ett 
dynamiskt bibliotek behöver inte köras hela tiden, utan kan då den behövs laddas och 
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exekveras. Det dynamiska biblioteket tillhandahåller ett bibliotek av garanterat anropningsbara 
funktioner eller resurser.  

Det dynamiska bibliotekets funktioner deklareras i en separat deklarationsfil som inkluderas i 
huvudprogrammet men det dynamiska biblioteket inkluderas inte vid kompileringen. Statiska 
bibliotek, lib-filer, måste inkluderas vid kompilering. Dynamiska bibliotek läses in med load 
library för att kunna användas.  

Funktionerna kan exporteras från det dynamiska biblioteket med namn eller nummer (ordinal). 
Det kan göras med enbart namn med funktionen dllexport och med en definitionsfil som 
deklarerar vad som ska exporteras och då med namn eller med namn och nummer.  

I de gränssnitt som undersöks består de huvudsakligen av både statiska och dynamiska 
bibliotek. Dynamiska bibliotek för gränssnitten och statiska där de deklareras och läses in. På 
det sättet behöver endast det statiska biblioteket läggas till i kompileringen men det dynamiska 
behövs vid exekveringen av applikationen. [1] [7] 
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3 GRÄNSSNITT

3.1 Introduktion 

En applikation som kommunicerar över ett CAN, kommunicerar i första hand med den CAN-
adapter som används. De vanligaste är kopplade till en PC med PCI, parallell port (PP) eller 
USB. Det är sedan i sin tur adaptern som sköter kommunikationen via nätverket.  

Figur 7: Gränssnittets och drivrutinens placering mellan applikationen och CAN-adaptern 

Applikation som kommunicerar över nätverket, CAN, använder sig av det gränssnitt som är 
definierat av drivrutinen för den specifika CAN-adapter som används. Olika tillverkares 
applikationer och CAN-adaptrar har olika drivrutiner. Drivrutinen definierar hur 
funktionsanrop ska utformas, vilka parametrar det ska innehålla och vad som skall returneras. 
Med andra ord är det drivrutinens utformning, som är gränssnittet mellan applikationen och 
adaptern. Varje tillverkare av CAN-adaptrar har sina egna drivrutiner till sin egen hårdvara. 
Det innebär att kommunikationen mellan applikationen och adaptern är olika för alla olika 
tillverkare av adaptrer.  

För att undersöka hur de olika applikationerna kommunicerar med CAN-adaptern, som i sin tur 
kommunicerar via CAN, undersöks de drivrutiner som tillhör tillverkarens CAN-adapter. 
Tillverkarna deklarerar och beskriver drivrutinerna i sina manualer samt de header-filer, h-filer, 
som hör till drivrutinerna. Det beskrivs hur en viss funktion anropas, och vilka parametrar som 
ska ingå i anropet samt vad funktionen returnerar. Det antal funktioner, som en applikation 
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använder, används som ett mått på hur omfattande implementering av applikationen är. Men 
även komplexiteten av varje översättning och implementerad funktion spelar in.  

Tillverkarnas funktionsbibliotek är uppbyggda på olika sätt och funktionsanropen kan inte bara 
översättas. Parametrarna är paketerade på olika och sätt och de har inte samma uppsättning av 
enskilda funktioner. Även om funktionsbiblioteken som helhet utför motsvarande operationer 
används olika kombinationer och uppsättningar av funktioner. [6] 

3.1.1 Wrap 

Figur 8: Wrappen som extra gränssnitt mellan applikationen och adapterns gränssnitt 

En wrapper kan användas för att översätta mellan en applikation och drivrutin som inte är 
utformade för varandra. Den översätter, paketerar parametrar och anropar de funktioner som 
behövs för att kommunikationen ska fungera.  

3.2 CC Systems 

CC Systems har ett eget gränssnitt mellan sina applikationer och sin CAN-adapter. Gränssnittet 
är uppbyggt av följande funktioner: 
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• CanOpenEx  Öppnar CAN gränssnittet med utökade  
användarprivilegier. 

• CanOpen  Öppnar CAN gränssnittet. 
• CanClose  Stänger CAN gränssnittet. 
• CanSend  Skickar ett standard meddelande på CAN gränssnittet. 
• CanSendEx  Skickar ett meddelande med standard eller utökad id  

på CAN gränssnittet. 
• CanReceive  Tar emot ett standard meddelande från CAN  

gränssnittet. 
• CanReceiveEx  Tar emot ett meddelande med standard eller utökad  

id från CAN gränssnittet. 
• CanAddRemoteReply Lägger till ett svar till en mottagen remote frame. 
• CanRemoveRemoteReply Tar bort ett svar till en mottagen remote frame. 
• CanGetStatistics  Returnerar utförande och fel information. 
• CanGetLastTimeStamp Returnerar ett tidmärke för det senast mottagna  

meddelandet.  
• CanGetDeviceHandle Returnerar handtaget till CAN.  

De olika funktionerna använder olika parametrar. Information och parametrar kan vara 
ihopsatta i datastrukturer. De mest förkommande datastrukturerna i CC Systems gränssnitt är: 

• CanMsg  Sammansättning av Id och datavektor.  
• CanHandle  Handtag till CAN gränssnitt.  
• CanStatistics  En uppsättning av räknare på kommunikationen och  

fel.  

Tillsammans med datastrukturerna finns det en bas av vanliga parametrar, som de flesta 
funktioner använder.  

• pNetName  CAN nätets namn.  
• CanHandle hInterface Ett handtag till CAN gränssnittet av den struktur som  

deklarerats.  
• *pCanMsg,  Pekare till meddelande av strukturen CanMsg. 
• dataLength  Antal byte som ett meddelande innehåller.  
• bRtr   Anger om det är en remote frame.  
• frameType  Anger om det är ett standard eller utökat format.  
• pCanMsgSel  Pekare till vektor som specificerar vilka  

meddelanden som ska mottagas.  
• Milliseconds  Time-out tid angivet i millisekunder som kan 

användas vid mottagning av meddelanden.  

Några funktioner utför i stort sett samma sak, men med någon parameter som skiljer, men det 
är inte särskilt många. Gränssnittet innehåller som helhet relativt få funktioner. Det är 



20 (45)

Examensarbetare

Anders Viring 
Dok Nr 

1
Säk klass 

Handledare

Johan Strandberg 
Datum 

2005-10-05 
Rev 

PA7 
Filnamn  
Rapport - Standardiserade CAN drivrutiner - 051005

Standardiserade CAN drivrutiner

uppbyggt på att funktionerna kan användas på olika sätt beroende på parametrarna, och inte 
genom uppdelning av specialiserade funktioner.  

Gränssnittets mest grundläggande funktioner är de, som öppnar och stänger CAN gränssnittet, 
och de som skickar och tar emot meddelanden. De utgör basen för att kunna kommunicera med 
andra noder/moduler på CAN-nätverket. Det är de funktioner som har Open, Close, Send och 
Receive med i funktionsnamnen. De vanligaste parametrarna ger vital information till 
funktionens utförande. Till exempel pNetName åt CanOpen, som behöver namnet på CAN 
nätet som ska öppnas, till exempel CAN1.  

De parametrar som sätts samman till en frame som kan skickas på CAN nätverket, skickas med 
som in parametrar, dataLength, bRtr, frameType, eller tillgängligt via en pekare i ett 
dataobjekt, identifierare och datavektor.  

Funktioner returnerar endast true eller false, om de utfört anropet eller inte. Gränssnittet 
använder operativsystemsfunktioner vid felhantering. Då ett fel uppstår vid ett av gränssnittets 
funktionsanrop returneras endast false för misslyckande och operativsystemets funktion 
GetLastError kan ge mer information om felet. [8]  

3.3 IXXAT 

IXXAT:s Virtual CAN Interface, VCI, är uppbyggt av ett mycket större antal funktioner än till 
exempel CC Systems gränssnitt. Funktionerna kan grupperas efter utförande.  

• Initialisation of the VCI 
• Functions for VCI Support Information 
• Functions for Board Initialisation 
• Functions for CAN-Controller handling 
• Functions for the Queue and Buffer Configuration 
• Receiving Messages 
• Sending Messages 

I det stora utbudet finns funktioner som är specificerade för att användas vid utveckling av 
verktyg till nätverket, Initialisation of the VCI. En grupp av funktioner har ersatts av nya men 
finns fortfarande med på grund av kompabilititetskäl, Functions for VCI Support Information. 
De vanliga funktioner som används för att starta och kommunicera på CAN nätet finns i de 
resterande grupperna.  
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3.3.1 Functions for Board Initialisation 

Funktionerna förbereder, tillhandahåller information och gör inställningar för hur CAN-
adapterns kommunikationshanterings ska fungera. Till exempel: 

• VCI_PrepareBoard  Funktion som finns i flera versioner som returnerar  
board handle 

3.3.2 Functions for CAN-Controller handling  

Innehåller de viktiga funktionerna som initierar och startar CAN gränssnittet.  

• VCI_InitCan  Initiering av CAN 
• VCI_StartCan  Start av CAN 

Utöver dessa innehåller det även informationsfunktioner om CAN nätet och en funktion för 
filtrering av id.  

3.3.3 Functions for the Queue and Buffer Configuration 

Funktioner som skapar en kö och filtrerar objekt med hjälp av identifieraren, så att de antingen 
blockas eller tilldelas en kö. Samt funktioner som skapar en buffert för mottagna meddelanden.  

• VCI_ConfigQueue  Skapar en kö och returnerar ett handtag till kön 

3.3.4 Receiving Messages 

Funktioner som läser status på kö och buffert samt läser in objekt från kön eller data från 
bufferten.  

• VCI_ReadQueStatus Ger köstatus 
• VCI_ReadBufStatus Ger buffertstatus 
• VCI_ReadBufData  Läser buffertdata 
• VCI_ReadQueObj  Läser objekt från kön 
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3.3.5 Sending Messages 

Funktioner som skickar CAN objekt via sändkön.  

• VCI_TransmitObj  Skickar ett CAN objekt via sändkön. 
• VCI_RequestObj  Skickar ett RTR meddelande via sändkön. 
• VCI_UpdateBufObj Uppdaterar data i en buffert. 

Funktionerna använder olika variabler, datastrukturer och pekare som parametrar. De 
vanligaste datastrukturerna, som används av gränssnittet, är informations och status strukturer 
för CAN- adapter och CAN kommunikationen. De vanligaste objekt eller pekare till som 
används som parametrar är: 

• VCI_CAN_Object  Sammansättning av ett CAN meddelande 
innehållande: Tidmärke, Id, DLC, RTR, datavektor  
och status. 

• board_hdl   
• que_hdl   
• buf_hdl  Handtag till gränssnitt, kö och buffert 

• data   Vektor som innehåller ett CAN meddelandes data 
• len   DLC, kod som anger datamängd i ett meddelande
• id   Identifierare till ett CAN meddelande 

3.3.6 Administration av meddelanden 

VCI sköter administrationen av meddelanden. Meddelanden skickas via en kö, men kan tas 
emot i en mottagarkö eller buffert. Om en mottagarbuffert används, sparas endast det senast 
mottagna meddelandet med ett visst id. En mottagarbuffert skapas för varje id som ska tas 
emot. Bufferten innehåller en räknare på antalet mottagna objekt samt det senast mottagna 
objektet med ett utvalt id. Applikationer måste specifikt se efter om mottagarbufferten 
innehåller ny data. 

Vid användande av en kö, tidmärks och sparas meddelandena i en kö. En kö kan innehålla 
objekt med olika id och först in först ut, FIFO, principen gäller för objekten när de läggs in och 
plockas ut ur kön. En kö ska användas av applikationer när det är viktigt att all data ska tas 
emot. Applikationen bestämmer storleken och meddelanden med vilka id, som ska kunna 
sparas i kön.  
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Meddelanden skickas ut med sändköer. På det sättet kan applikationer när som helst skicka, 
och behöver inte vänta på att noden ska kunna skicka. Flera köer med olika storlekar och med 
olika prioritet, beroende på id på de meddelanden de innehåller, kan användas. En remote 
buffert kan användas för att göra data tillgänglig för andra noder. Om en remote frame med rätt 
id tas emot, skickas ett meddelande direkt med data från bufferten. Applikationen behöver då 
bara uppdatera bufferten.  

De flesta funktioner returnerar returkoder som anger om utförandet fungerat eller specificerar 
uppstådda fel. Till skillnad från CC Systems har VCI ett eget system av returkoder, som 
specificerar vad det är för typ av fel. [7]  

3.3.7 canAnalyser/32 

IXXAT:s canAnalyser/32 är ett analysverktyg för att övervaka och analysera CAN trafik. Det 
används vid installation, test och service av CAN noder och system.  

3.4 Kvaser 

Det finns ett stort utbud av funktioner som bygger upp gränssnittet. De kan, på samma sätt som 
i flera andra tillverkares gränssnitt, delas in i grupper efter funktionalitet. De vanligaste och 
mest använda funktionerna finns i följande grupper.

3.4.1 Channel Open and Close 

• canInitializeLibrary  Initierar gränssnittet 
• canOpenChannel  Öppnar ett CAN och returnerar en handle till  

gränssnittet 
• canClose  Stänger CAN 
• canBusOn  Lägger ut det öppnade gränssnittet på bussen 
• canBusOff  Tar bort bussen för gränssnittet 

3.4.2 Channel Parameters 

• canSetBusParams  Bestämmer tidparametrarna för CAN kontrollen 
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3.4.3 Receiving Messages 

• canRead  Läser ett meddelande från mottagarbufferten,  
returnerar fel om det inte finns något meddelande. 

• canReadWait  Läser ett meddelande från mottagarbufferten och om  
det inte finns något väntar funktionen tills det finns  
ett.  

3.4.4 Sending Messages 

• canWrite  Skickar ett meddelande via sändkön 
• canWriteSync  Väntar tills alla meddelanden med en specifik handle  

har skickats 

De övriga grupperna, till exempel Information Services, Object Buffers och Named Parameter 
Settings, innehåller mer specifika och tilläggsfunktioner. Till exempel informations och 
inställningsfunktioner för parametrar och buffertar.  

Funktionerna returnerar i huvudsak ett statusmeddelande, lika med noll för okej eller ett 
negativt tal för fel. Det negativa talet specificerar vilken typ av fel det är.  

I likhet med de vanligaste och mest centrala funktionerna finns motsvarande kärna av 
nödvändiga parametrar som funktionerna använder. De används både som rena in parametrar 
men även med pekare för att kunna ta emot information: 

• Handle Handle till gränssnittet 
• Id  Identifierare till ett CAN meddelande 
• Msg  Meddelandets data, används uteslutande tillsammans med pekare 
• dlc  DLC, kod som anger datamängd i ett meddelande 
• time  Tidmärke för ett CAN meddelande 
• flag  Flagga som till exempel kan ange format av id, om det är en  

remote frame (RTR) eller error frame.  
• timeout Tid, i ms, som funktionen tillåts vänta innan den avbryter oavsett  

vad den utfört.  

Gränssnittet använder sig till största del av parametrarna fristående och inte i någon 
datastruktur. När meddelanden tas emot använder samtliga undersökta gränssnitt pekare för att 
returnera meddelandet. Olika tillverkare använder datastrukturer i olika stor omfattning, men 
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det är relativt vanligt när meddelanden tas emot. Kvasers gränssnitt använder ingen sådan 
paketering utan har pekare till varje enskild parameter.  

Inkommande meddelanden placeras i en kö. Funktionen canRead läser meddelanden från kön. 
Kvasers gränssnitt har en flagga som tillhandahåller information, till exempel typ av id eller 
RTR. De flesta andra tillverkare har motsvarande information i olika enskilda parametrar. 
Flaggan som följer med ett meddelande kan vara en kombination av flera flaggor och kan till 
exempel ge information om både id och RTR.  

Gränssnittet kan filtrera vilka meddelanden som ska tas emot. Vilka meddelanden som ska 
filtreras bort bestäms genom funktioner.  

För att starta CAN gränssnittet måste funktionen canInitializeLibrary, för att initiera 
funktionsbiblioteket, anropas. Nästa steg är canOpenChannel som ger ett handtag, handle, till 
gränssnittet. Vidare måste canSetBusParams anropas för att sätta värden på parametrar, till 
exempel hastighet (1M, 500k, 250k, 125k). Och slutligen canBusOn för att öppna 
kommunikationen på CAN. Därefter kan till exempel funktionerna, canWrite och canRead 
användas för att skicka och ta emot meddelanden. Funktionen canBusOff stänger tillfälligt av 
kommunikationen med bussen, medan canClose stänger av helt så att det krävs ny initiering för 
att starta. [9]  

3.5 Mecel 

Mecels gränssnitt är uppbyggt av en uppsättning basfunktioner och en uppsättning 
tilläggsfunktioner. Basfunktionerna innehåller de nödvändiga funktionerna för att starta 
kommunikationen och att skicka meddelanden. Basfunktionerna är: 

• PPCanAllocObj15  Allokerar ett meddelande objekt 15 med ett  
mottagarfilter. 

• PPCanAllocRxObj  Allokerar ett meddelande objekt för mottagning. 
• PPCanAllocTxObj  Allokerar ett meddelande objekt för sändning.  
• PPCanAutoDetect  Lokaliserar PPCAN och tar fram portinformation.  
• PPCanDeAllocMsgObj Lämnar tillbaka meddelande objekt till PPCAN.  
• PPCanDeInstall  Avinstallerar PPCAN gränssnittet. (DOS funktion) 
• PPCanGet  Plockar ett CAN meddelande från mottagarbufferten.  
• PPCanGetStatus  Returnerar PPCAN gränssnittets status.  
• PPCanSend  Lägger in meddelande information i ett objekt och  

skickar objektet.  
• PPCanSetup  Iordningställer PPCAN gränssnittet.  
• PPCanStart  Startar CAN kommunikationen.  
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De övriga tilläggsfunktionerna används för ytterligare inställningar, information och avancerat 
användande. Funktionerna returnerar om utförandet lyckas eller inte. Antingen med true/false 
eller med en returkod som även kan specificera uppstådda fel.  

Gränssnittet använder datastrukturer för hantering av bussens hastighet, portinformation samt 
CAN meddelanden. Datastrukturen för ett CAN meddelande innehåller följande parametrar.  

• CAN_FRAME  Id, typ av id (standard/utökad), datavektor, tidmärke,  
DLC, objektnr, kanal och riktning.  

De vanligaste parametrar som används av de vanligaste funktionerna i gränssnittet är id, typ av 
id, mask, objektnummer samt pekare till port och CAN_FRAME. Mask används för att filtrera 
vilka meddelanden som ska eller inte ska tas emot. 

För att initiera och starta CAN kommunikationen används funktionen PPCanAutodetect, som 
ger information, följt av funktionen PPCanSetup som initierar gränssnittet. Sedan startas 
kommunikationen med funktionen PPCanStart. Men för att kunna ta emot eller skicka 
meddelanden måste funktionerna PPCanAllocRxObj och PPCanAllocTxObj anropas för att 
initiera minst en mottagarbuffert respektive sändningsbuffert. Funktionen PPCanStop 
deaktiverar och stänger av kommunikationen.  

Gränssnittet har visserligen funktioner utöver de mest nödvändiga, men är ändå inte lika 
omfattande som till exempel IXXAT:s gränssnitt. [10]  

3.6 PEAK 

PEAK:s gränssnitt är till skillnad från de andra kända tillverkarnas gränssnitt inte uppbyggt av 
ett stort antal funktioner, utan av endast sju stycken. Det har med andra ord ingen 
specialisering av funktionerna. Funktionerna är allmänna, inga parametrar är underförstådda, 
utan måste göras tillgängliga i funktionsanropet.  

• CAN_Init  Initierar gränssnittet och allokerar en sändningsbuffert 
och handle. 

• CAN_Close  Avslutar allt och kopplar bort från CAN-adaptern.  
• CAN_Status  Returnerar status 
• CAN_Read  Läser nästa meddelande från mottagarkön. 

Meddelanden skrivs till meddelandebufferten, 
'msgbuff'.  

• CAN_Write  Skickar ett meddelande via sändningsbufferten.  
• CAN_VersionInfo  Returnerar information om version och copyright.  
• CAN_SpecialFunktion Specialfunktion för att kunna skydda programvara.  
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Gränssnittet har en datastruktur som används för att förpacka ett CAN meddelande.  

• TPCANMsg  Bygger up ett CAN meddelande och innehåller ID,  
   MSGTYPE, LEN, DATA[8].  

Parametrarna som används i strukturen och av gränssnittet i övrigt är: 

• ID    Identifierare, 11 eller 29 bitar.  
• MSGTYPE   Typ av meddelande, standard, utökat eller RTR.  
• LEN    DLC.  
• DATA[8]  Datavektor som innehåller data till ett CAN  

meddelande.  

Gränssnittet använder parametrarna på ett systematiskt och enkelt sätt. De funktioner som 
skickar och tar emot meddelanden, CAN_Read och CAN_Write, har samma parameterisering. 
De har endast en pekare till ett TPCANMsg med i anropet. Av de andra vanligt använda 
funktionerna har CAN_Init och CAN_VersionInfo in parametrar. Initieringsfunktionen 
behöver parametrar som bestämmer kommunikationshastighet, typ av CAN meddelanden, 
hårdvarutyp, portadress och interrupt information. CAN_SpecialFunktion använder också 
parametrar, men det är en specialfunktion.  

Gränssnittet är väldigt kompakt. De nödvändiga funktionerna för att starta kommunikationen 
och sedan skicka och ta emot meddelanden görs med enbart fyra stycken funktioner, Init, Read, 
Write och Close. Det går inte att göra, och det finns inga funktioner som gör några 
inställningar eller konfigurationer. [11]  

3.7 Softing 

Gränssnittet byggs upp av ett relativt stort antal funktioner. Många av funktionerna är kopplade 
till initiering och inställningar. De funktioner som är nödvändiga för att starta 
kommunikationen, kan delas in i följande grupper baserat på funktion och namn.  

• INIPC_initialize_board 
• CANPC_initialize_  Ger respektive initieringsfunktion.  

(chip, interface) 

• CANPC_reset_  Utför vald reset.  
(board, chip) 

• CANPC_set_   Bestämmer värden på inställningar. 
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(mode, acceptance, output_control) 

• CANPC_define_  Definierar ett CAN objekt och konfigurerar objekt 
(objekt, objekt2)  buffertar 

• CANPC_enable_  Väljer om det ska användas en FIFO, first in first out, 
(dyn_obj_buf, fifo)  kö, dynamisk eller statisk buffert.  

Beroende på de val och inställningar som, FIFO kö eller buffert, används olika funktioner för 
skicka och ta emot meddelanden. Till exempel används följande. 

• CANPC_send_ (data, remote, object) 
• CANPC_write_ (object) 
• CANPC_read_ (rcv_object, xmt_object) 

För att starta och komma igång med kommunikationen måste de flesta av 
initieringsfunktionerna ovan anropas. Det finns även ett stort utbud av olika funktioner för att 
skicka och ta emot objekt. I stort sett finns det mycket specialiserade funktioner. Det finns 
ingen grupp av basfunktioner som klarar de vanligaste anropen, eller som kan användas för att 
starta kommunikationen. Användandet av gränssnittet är komplext, bara att starta och initiera 
gränssnittet kräver mer än 10 funktionsanrop.  

Användaren av gränssnittet väljer om det ska användas FIFO köer eller buffertar, om CAN ska 
styras med avbrott, interrupt, eller pollning. Med det stora utbudet av funktioner kan 
gränssnittet till exempel filtrera meddelanden, automatiskt svara på remote frames eller göra 
upprepande utskick av meddelanden.  

Funktionerna returnerar en returkod, ett heltal, som anger om funktionen utförts rätt eller om 
ett fel uppstått. Felet specificeras av returkoden. [14] 

3.8 Vector 

Gränssnittet är omfattande och är uppbyggt av standardfunktioner som inte bara gäller CAN 
utan också till exempel LIN, Local Interconnect Network. Hela gränssnittet är därför 
omfattande. För CAN kommunikation används bara de allmänna standardfunktionerna och de 
CAN specifika funktionerna. Funktionsnamnen anger vilken typ de är av. Allmänna funktioner 
heter xl följt av funktionsbeskrivning, och CAN specifika funktioner xlCan följt av 
motsvarande beskrivning till exempel xlReceive och xlCanTransmit.  

De vanligaste funktionerna som är nödvändiga för att starta CAN-kommunikationen är: 
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• xlOpenDriver Öppnar gränssnittet om funktionen inte genomförts är inga andra 
funktionsanrop möjliga.  

• xlGetChannelMask Returnerar channelmask för en kanal 
• xlOpenPort Öppnar en port för en buss och tillåter tillträde för kanaler valda av  

’accessMask’.  
• xlActivateChannel Aktiverar kanalen så att meddelanden nu kan skickas och tas emot.  
• xlReceive Tar emot meddelanden från meddelande kön.  
• xlCanTransmit Skickar CAN meddelanden på nätverket 

En del funktioner returnerar något specifikt som efterfrågas övriga returnerar en returkod som 
talar om att funktionsutförandet gått bra alternativt en felkod som specificerar fel som uppstått. 
Funktionerna som öppnar och aktiverar har motsvarande desaktiverings och stängnings 
funktioner.  

Gränssnittets vanligaste datastruktur s_xl_can_msg bygger upp innehållet i ett CAN 
meddelande. Den tillsammans med följande variabler är de vanligaste parametrarna i 
funktionsanropen.  

• s_xl_can_msg Innehåller id, flagga, DLC, datavektor och reserverade bitar.  
• portHandle Pekare till porthandle.  
• accessMask Filter som specificerar vilka kanaler som ska användas med  

porten.  
• flags  Tilläggsparameter för ytterligare funktioner.  
• pEventCount Pekare till händelseräknare.  
• pEventList Pekare till mottagarbuffert.  
• messageCount Pekare till antal meddelanden.  
• pMessages Pekare till buffert med meddelanden som ska skickas 

Funktionen xlOpenDriver gör det möjligt att anropa de andra funktionerna i gränssnittet och 
måste därför anropas först. Sedan måste xlGetChannelMask, följt av xlOpenPort, anropas för 
att öppna en port. Därefter aktiveras kanalen, så att kommunikationen kan starta, med 
funktionen xlActivateChannel. Då är gränssnittet öppet för kommunikation med funktionerna 
xlCanTransmit och xlReceive som skickar respektive tar emot meddelanden. [12] 
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4 DISKUSSION 

4.1 Controller Area Network 

Det innehållsorienterade meddelandesystemet och prioriteringen av identifierare gör systemet 
effektivt. Systemet är intelligent och redundant vilket leder till låg störningskänslighet. Endast 
en liten del av trafiken på bussen är adressinformation, och ingen busskontroll är nödvändig. 
Prioriteringssystemet gör att det inte uppstår några konflikter, men meddelanden med låg 
prioritet kan tvingas vänta om det är hög belastning på bussen.  

4.2 Gränssnitt 

4.2.1 Jämförelse mellan CC Systems och IXXAT 

I första steget av analysen av de funktioner som bygger upp gränssnittet kan funktioner med 
motsvarande funktion identifieras.  

De som i första hand skiljer dem åt är namnen samt de parametrar som skickas med i anropet. 
Till exempel kan funktionerna CanSend (CC Systems) och VCI_TransmitObj (IXXAT) 
jämföras då de i stort sätt motsvarar varandra. Båda funktionerna skickar ett meddelande på 
CAN-nätverket. De skickar dock med olika parametrar i anropet. Men även om de är olika så 
är resultatet av den information som görs tillgänglig i anropet nästan lika.  
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Figur 9: Beskrivning av hur parametrar och information används i olika gränssnitts motsvarande 
sändningsfunktioner.  

Det som då skiljer den tillgängliga informationen i anropen åt, är olika handtag samt att RTR 
biten är uttryckt explicit i CanSend. RTR biten och informationen som den förmedlar är ändå 
tillgänglig i VCI_TransmitObj eftersom den är underförstådd i och med valet av funktion.  

4.2.1.1 Skillnader i funktionalitet 

De två funktionerna motsvarar varandra i det enkla fallet då det endast ska skickas ett 
meddelande. Men när det utökas lite ändras funktionaliteten. Till exempel när det ska skickas 
en remote transmission request, begär av att få ett meddelande. CC Systems CanSend har RTR 
biten som in parameter och kan skicka RTR meddelanden men IXXAT:s VCI_TransmitObj är 
gjord för att endast skicka datameddelanden. IXXAT har istället en motsvarande funktion 
VCI_RequestObj som har samma uppsättning in parametrar som VCI_TransmitObj men utan 
pekare till datavektor.  
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Figur 10: Uppdelning av funktioner beroende på parametrar 

Uppdelning gör att en parameter blir underförstådd i och med funktions valet. På ett liknande 
sätt skiljer sig de två tillverkarnas gränssnitt i hanteringen av meddelanden med utökad, 
extended, id. IXXAT:s två funktioner som skickar meddelanden kan hantera både standard och 
utökad id, medan CC Systems CanSend endast kan hantera standard id. De har istället den 
kompletterande funktionen CanSendEx som har samma uppsättning in parametrar som 
CanSend, men med ytterligare en parameter som anger vilken typ av frame det är, standard 
eller extended. CanSendEx kan skicka meddelanden med både standard och extended id.  

IXXAT:s funktioner, VCI_TransmitObj och VCI_RequestObj returnerar båda ett heltal, en 
returkod, som indikerar att funktionen utförts på rätt sätt eller att något typ av fel, som 
specificeras av koden, uppstått. CC Systems funktioner, CanSend och CanSendEx, returnerar 
endast sant eller falskt beroende på om funktionen utförts. Men då en funktion returnerar false 
kan tilläggsfunktionen GetLastError användas för att få mer information on felet. GetLastError 
returnerar en felkod som beskriver det senast inträffade felet.  

Mottagande av meddelanden i de två gränssnitten sker på liknande sätt. De två tillverkarna har 
sina två motsvarande funktioner, CanReceive och VCI_ReadQueObj som har olika parameter 
uppställningar men informationen som görs tillgänglig är ändå relativt lika.  
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Figur 11: Beskrivning av hur parametrar och information används i olika  
gränssnitts motsvarande mottagarfunktioner. 

CC Systems gränssnitt innehåller få funktioner, men ändå har de en specialisering av att skicka 
och att ta emot funktionerna beroende på om de använder utökad eller standard identifierare.  

I IXXAT:s gränssnitt finns det ett stort antal funktioner men många är väldigt specialiserade, 
till exempel funktioner som finns kvar för att gränssnittet ska vara kompatibelt med äldre 
versioner. Men när det kommer till funktionerna som skickar och tar emot meddelanden på 
CAN nätet, skiljer sig inte antalet så mycket från till exempel CC Systems gränssnitt. Det är 
däremot större skillnad i antal funktioner, parametrar och möjligheter till inställningar i de 
funktioner som handlar om initiering, hantering av CAN-kontroller och konfigurering av 
buffertar och köer.  

4.2.2 Allmän jämförelse av gränssnitt 

De andra tillverkarnas gränssnitt, vilka också ska undersökas är uppbyggda på liknande sätt. 
Inga gränssnitt överensstämmer helt, men det som görs tillgängligt i funktionsanropen är 
relativt lika. Det som skiljer gränssnitten åt är, om parametrar förpackas i datastrukturer, om 
det används pekare eller om parametrarna skickas med separat.  

Det har visats exempel på de två mest grundläggande funktionerna, att skicka och ta emot 
meddelanden. Överlag skiljer sig parameter innehållet till de mottagande funktionerna mer åt, 
än i de funktioner som skickar meddelanden. Det finns tillverkare som väljer att använda fler 
specifika parametrar. Till exempel användande av en parameter för filtrering av mottagna 
meddelanden. Men det finns också en tydlig struktur på parameteriseringen i mottagande 
funktioner. Då används av naturliga skäl pekare i mycket stor utsträckning. De flesta typer av 
funktioner är uppbyggda för att returnera felmeddelanden till exempel i form av true/false eller 
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en returkod. Så är även mottagande funktioner uppbyggda, varpå det mottagna meddelandet 
görs tillgängligt, på den plats som angivits i anropet, med en pekare.  

Det som mer skiljer olika tillverkarnas gränssnitt åt är omfattningen av de funktioner som 
funktionsbiblioteken innehåller. Ett gränssnitt kan helt enkelt vara större med fler funktioner, 
med förmågan att klara av mer än andra. Men antalet funktioner i sig behöver inte betyda att 
det har större funktionalitet. De grundläggande funktioner som alla gränssnitt tillhandahåller 
skiljer sig också i den strukturella uppbyggnaden. De kan vara specialiserad i olika stor 
utsträckning. En större specialisering av funktioner ger fler funktioner men leder inte 
nödvändigtvis till att gränssnittet har förmågan att uträtta mer. En mer allmän funktion behöver 
fler parametrar än en specialiserad, där funktions valet i sig ger information som inte behöver 
parameteriseras. Ett exempel på det är IXXAT:s VCI_TransmitObj och VCI_RequestObj där 
RTR biten inte behövs som parameter då den är underförstådd beroende av valet av funktion.  

Det finns inget generellt sätt på vilket flera tillverkare gör denna specialisering eller indelning 
av funktioner. Det är stor skillnad på att jämföra det fundamentala fallet då en motsvarande 
funktion ska användas och hur funktioner som helhet motsvaras i olika gränssnitt. Det finns 
flera uppdelningar av specialiserade funktioner som tillverkare använder. Till exempel kan 
funktioner specialiseras beroende av format på identifierare eller remote transmission request. 
Det gör att komplexiteten ökar när fullständiga funktioner ska jämföras. Det kan behövas en 
rad av funktioner i ett gränssnitt bara för att klara av vad en tillverkare kan göra i ett annat. Och 
samtidigt lika många åt andra hållet på grund av att specialisering är gjord på olika sätt med 
olika parametrar.  

Den stora skillnaden mellan de olika gränssnitten är egentligen inte de relevanta och 
nödvändiga funktionerna för kommunikationen. Den stora skillnaden är de funktioner och 
inställningar som finns runt omkring. Av de nödvändiga funktionerna, som analysen och 
undersökning fokuserat på, skiljer sig de funktioner som initierar och öppnar gränssnitten mer 
än de som till exempel skickar och tar emot. Det beror på att formatet på meddelandena och att 
skicka och ta emot, är mer styrt av CAN protokollet än hur ett gränssnitt är initieras vid starten. 
Samt att en del tillverkares CAN-adaptrar och gränssnitt har förmågan att utföra saker som 
utförs av applikationer i andras gränssnitt, till exempel automatiska svar från en buffert vid 
inkommande RTR meddelanden.  
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5 WRAPPER CANANALYSER/32 – CC SYSTEMS 

5.1 Arbetsmetod 

En applikation och en adapter med olika gränssnitt kan kopplas samman på två olika sätt. Det 
ena är att modifiera gränssnittet så att det går att anropa från applikationen och att det samtidigt 
kan kommunicera med adaptern. Det andra är att skapa ytterligare ett dynamiskt bibliotek, 
wrapper, som sköter kommunikationen från applikationen till adapterns gränssnitt. 
Implementeringen kommer att göras med en wrapper. Vid implementering görs ett dynamiskt 
bibliotek, wrapper, med samma namn som det nuvarande dynamiska biblioteket/drivrutinen 
från applikationstillverkaren, som sköter kommunikationen mellan applikationen och 
gränssnittet till den ersättande adaptern. 

Arbetet med att ta fram en wrapper är en iterativ arbetsprocess. Första steget är att skapa ett 
dynamiskt bibliotek som ersätter den nuvarande. Det dynamiska biblioteket fylls med de 
funktioner som den behöver för att kunna användas. Funktionerna har till en början ingen 
funktionalitet, men har rätt inparametrar, utparametrar samt returvärden, och kan anropas. 
Vidare implementeras funktionalitet i wrappens, funktioner så att en funktion anropar 
motsvarande funktion i adapterns gränssnitt.  

Om applikationen som använder ett dynamiskt bibliotek inte fungerar eller inte ger upphov till 
vilket dynamiskt bibliotek eller funktion som inte fungerar får det istället användas en loggfil 
som loggar användandet av varje enskild funktion i de implementerade dynamiska biblioteken. 
Från loggfilen kan det sedan ses vilka funktioner som anropas och sedan itereras på 
motsvarande sätt som tidigare. 



36 (45)

Examensarbetare

Anders Viring 
Dok Nr 

1
Säk klass 

Handledare

Johan Strandberg 
Datum 

2005-10-05 
Rev 

PA7 
Filnamn  
Rapport - Standardiserade CAN drivrutiner - 051005

Standardiserade CAN drivrutiner

Figur 12: Wrappen skriver funktionsanrop och parametrar i en loggfil. 

Loggfilen används inte bara för att visa vilka funktioner i gränssnittet som applikationen 
använder, utan även vilka parametrar som applikationen skickar med i anropet. För att få en 
fullständig bild av hur det ursprungliga gränssnittet fungerar, och för att se vad applikationen 
förväntar sig att få returnerat av gränssnittet, utförs ytterligare en implementering.  

Figur 13: Test applikationen anropar med samma parametrar som canAnalyser/32 och  
skriver de returparametrar som VCI och CAN-adaptern ger i en loggfil. 
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Nämligen en testapplikation som anropar det ursprungliga dynamiska biblioteket med de 
parametervärden som canAnalyser/32 använder, dessa finns tillgängliga i den loggfil som 
skapades. Applikationen ser då vilka svar som canAnalyser/32 skall få för att fungera. Då 
testapplikationen används måste det ursprungliga gränssnittet och en CAN-adapter från 
tillverkaren, tillåten hårdvara, användas därför att applikationen behöver veta vilken hårdvara 
som används för att initiera kommunikationen. Med det ersättande dynamiska biblioteket vet vi 
visserligen att vi ska använda CC Systems CAN-adapter men det dynamiska biblioteket måste 
simulera att det finns tillåten hårdvara tillgänglig. De svar som applikationen kräver för att göra 
detta, görs tillgängliga från testapplikationen som anropat det ursprungliga dynamiska 
biblioteket med samma inparametrar och då fått de svar som krävs.  

För implementering och för arbetsgången att undersöka den utvalda applikationen och 
tillverkarens gränssnitt, används följande programvara. Microsoft Visual C++ för att 
programmera och generera det dynamiska bibliotek som är den resulterande wrappen. 
Dependency Walker för att undersöka de dynamiska biblioteken som finns i gränssnittet som 
skall ersättas, information om funktioner, hur de exporteras m.m. visas. Samt de aktuella 
tillverkarnas applikationer. CC Systems CanTool som simulerar ett CAN-nät samt IXXAT:s 
canAnalyser/32 som skall användas mot CC Systems gränssnitt och då fungera mot CC 
Systems CAN-adapter och simulerade CAN-nät av CC Systems Cantool.  

5.2 Systembeskrivning 

Applikationer och verktyg i styrsystemen kommunicerar med systemets noder, till exempel 
mikroprocessorer eller PC, över nätverket (CAN) med ett specifikt gränssnitt. Gränssnittet 
bestämmer hur information skall utformas för att den till exempel ska kunna skickas och tas 
emot. Applikationer och verktyg från olika tillverkare kan med fungerande gränssnitt användas 
på CC Systems CAN-adapter. Det krävs då att CC Systems drivrutin tillhandahåller samma 
gränssnitt som tillverkarens egen drivrutin. Ett standardiserande gränssnitt, wrapper, kan 
översätta mellan applikationens funktionsanrop till dem som erbjuds av den underliggande 
drivrutinen.  

En wrapper har implementerats som gränssnitt mellan IXXAT:s VCI och CC Systems CAN-
adapter. Implementeringen består av ett programtillägg, en dll-fil som fungerar som 
översättande gränssnitt mellan applikationen canAnalyser/32, och CAN-adapter gränssnitt.  
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Figur 14: Wrappen använder IXXAT:s gränssnitt för kommunikation uppåt och  
CC Systems gränssnitt för kommunikation nedåt. 

Wrappen döps till samma filnamn som applikationens dynamiska bibliotek som fungerar som 
gränssnitt. Wrappen ersätter sedan applikationens ordinarie gränssnitt och ropar vidare till 
adapterns gränssnitt, som inkluderas i wrappen med de statiska lib-filer, som i sin tur 
deklarerar funktionerna i och sköter laddningen av adapterns gränssnitt.  

Eftersom gränssnitten inte är utformade lika, och olika parametrar, som motsvarar varandra, 
används i anrop och returneras från funktioner, fungerar det inte alltid med det andra 
gränssnittets parametrar. Då sparas de nödvändiga parametrarna som globala variabler i 
wrappen, och endast ett indexerande värde av den data typ som applikationen kräver 
returneras. Till exempel i implementeringen använder båda gränssnitten ett handtag till CAN-
adaptern. Dessa är av olika data typer och CC Systems handtag kan inte returneras till 
applikationen utan sparas, men indexeras med av ett värde av den data typ som IXXAT:s 
gränssnitt kräver. På så sätt kan handtaget som används för kommunikationen till CAN-adapter 
användas av samtliga funktioner i wrappen.  

5.3 Funktionalitet 
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Med den implementerade wrappen går det att se trafiken på CAN-bussen samt att skicka 
meddelanden från applikationen. Wrappen förmedlar även tid märkningen av meddelanden 
som utförs då de tas emot av CC Systems adapter.  

Meddelanden som skickas från canAnalyser/32 förmedlas helt enkelt vidare via wrappen. 
Mottagande av meddelanden med canAnalyser/32 kan inte implementeras lika enkelt. VCI 
använder en funktionspekare som skapar ett avbrott, interrupt, och anropar VCI_ReceiveObj 
som i sin tur tar emot meddelanden. Mottagna meddelanden sparas i en kö eller buffert i 
adaptern och funktionspekaren ger upphov till avbrott så länge kön eller bufferten inte är tom. 
När vi använder CC Systems CAN-adapter kan inte avbrottet skapas från adapterns kö utan 
måste hanteras från wrappen. Den får då istället kontinuerligt kolla om det är någon kö och kan 
ta emot meddelanden. Det går bra så länge adapterns kö inte hinner bli full i tidsintervallet 
mellan att wrappen tittat i kön. 

De statusmeddelanden och ytterligare information som är tillgänglig och möjlig att överföra 
förmedlas till applikationen.  

5.4 Begränsningar  

Det är, på grund av hur de olika adaptrerna och gränssnitten är utformade, inte möjligt att 
implementera all funktionalitet gentemot varandra. Som tidigare beskrivits så kommer all 
tillgänglig funktionalitet och information att förmedlas vidare av gränssnittet. En begränsning 
av funktionaliteten i applikationen blir dock, att all information som finns tillgänglig med 
IXXAT:s gränssnitt och adapter, inte är tillgängligt med CC Systems adapter.  

Figur 15: Beskrivning av omfattningen av gränssnitten och vad som överrensstämmer. 
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En del av denna ytterligare funktionalitet skulle kunna implementeras i gränssnittet för att vara 
tillgänglig i gränssnittet. Men genom att implementera detta skulle wrappen inte vara en 
översättare och förmedlare av gränssnittets information mellan gränssnitten utan skulle snarare 
innebära att göra om applikationens funktionalitet.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Prestanda  

Den grundläggande kommunikationen, att skicka och ta emot meddelanden, fungerar. Det är 
därmed möjligt att övervaka trafiken. Skillnaderna i funktionalitet i de olika gränssnitten och i 
CAN-adaptern gör att all funktionalitet inte går att implementera. IXXAT:s mer omfattande 
gränssnitt har till exempel parametrar för utnyttjande av bussen, bus load, och om en rad olika 
fel uppstått. canAnalyser/32 använder parametrar av samma typ för att till exempel visa hur 
bussen utnyttjas. Den typen av funktioner kan inte implementeras med CC Systems adapter. 
Det är därför ofrånkomligt att funktionaliteten hos canAnalyser/32 påverkas av att den används 
med CC Systems adapter istället för sin egen.  

Test har utförts som visar hastigheten på kommunikationen med det implementerade 
gränssnittet. Resultatet visar hur kommunikationen fungerar och kan på sätt och vis användas 
för att bedöma om det går med tillfredställande hastighet. Testet har utförts genom att skicka 
ett remote transmission request meddelande från canAnalyser/32 som från svar ett automatisk 
svar från en annan nod. På detta sätt blir kommunikationen via gränssnittet till analysverktygen 
så avgränsad som möjligt. Det är dock inte lämpligt att göra någon djupare jämförande analys 
utifrån de svarstider som tagits fram. Det går inte att jämföra tiderna med andra svarstider på 
grund av att samma test inte kan utföras med ett annat gränssnitt och samma kombination av 
hårdvara och mjukvara. Det implementerade gränssnittet översätter mellan IXXAT:s 
canAnalyser/32 och CC Systems CAN-adapter. För att göra ett motsvarande test med ett annat 
gränssnitt och canAnalyser/32 kan endast IXXAT:s CAN-adaptrar användas. Och på 
motsvarande sätt måste CC Systems analysapplikation användas om CC Systems CAN-adapter 
används. En ytterligare osäkerhetsfaktor är att gränssnitts implementeringen gjord för 
canAnalyser/32 är en Microsoft Windows baserad analysapplikation. Operativ systemet har 
andra processer igång samtidigt som kan påverka prestandan.  

6.2 Utvecklingsmöjligheter 

Däremot kan en tänkbar implementation i motsatt riktning, att en applikation utformad för CC 
Systems adapter implementeras med en wrapper för att användas med IXXAT:s VCI och 
adapter påverka implementation. Detta på grund av att IXXAT:s gränssnitt är mycket mer 
omfattande än CC Systems.  
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Utgående från ovan utförda implementation, är steget till att implementera andra gränssnitt 
med en wrapper inte särskilt stort. Med kännedom om gränssnittet som ska implementeras, kan 
strukturen för uppbyggnaden av en wrappen användas.  

Det har inte tagits fram något standardiserande gränssnitt för att en wrapper skulle kunna 
fungera mellan alla eller ens mellan flera gränssnitt. Gränssnitten är så komplexa och olika i 
funktionalitet, att detta inte bedöms som möjligt. Det är möjligt att ta fram en wrapper som kan 
fungera mellan fler än två gränssnitt. Men det blir då inte fråga om ett standardiserande 
gränssnitt som skulle fungera gentemot flera andra gränssnitt utan snarare att flera wrappers 
slås ihop, och även om de paketeras ihop till ett dynamiskt bibliotek så skulle de bestå av olika 
delar som sköter kommunikationen gentemot varsitt gränssnitt.  

Det finns en senare version av IXXAT:s canAnalyser/32 som heter canAnalyser V2, och som i 
sin tur finns i två utgåvor, Lite och Professional. Det har inte kunnat implementeras en wrapper 
till canAnalyser V2, på grund av att applikationen inte använder VCI gränssnittet som ett 
explicit dynamiskt bibliotek. Analysprogrammet är uppbyggt av moduler, till exempel skilda 
moduler för att skicka och ta emot meddelanden. Varje modul har gränssnittet till CAN-
adaptern inbyggt. På så sätt finns det inget dynamiskt bibliotek som går att byta ut och som 
skickar kommunikationen vidare till ett annat gränssnitt. Men det finns en annan tänkbar 
lösning för att implementera canAnalyser V2 med CC Systems CAN-adapter. canAnalyser V2 
Professional har ett Open Programming Interface där man kan ta fram egna moduler. Det har 
inte undersökts men det är tänkbart att det går att implementera ett annat gränssnitt då nya 
moduler utformas med canAnalyser V2 Professionals Open Programming Interface.  
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7 SLUTSATSER

CAN är ett bra och effektivt kommunikationsprotokoll. Det som främst skiljer gränssnitten åt 
är funktionsnamn och parametrar. Vid en närmare granskning överensstämmer inte 
funktionernas funktionalitet helt. Flera funktioner behövs för att ersätta en annan i ett annat 
gränssnitt. Vidare skiljer sig de olika gränssnittens hantering av parametrar, underförstått i och 
med funktions val. paketerat i datastrukturer eller som inparameter i anrop. Den stora 
skillnaden mellan olika gränssnitt är inte de grundläggande funktionerna för att skicka och ta 
emot meddelanden, utan alla de ytterligare funktioner som sköter initiering, inställningar, 
hantering och konfigurering av buffertar och köer. Det är alltså omfattning av funktioner som 
skiljer de olika gränssnitten åt mest. Till viss del ger omfattningen av gränssnitt med många 
funktioner ökad funktionalitet, men omfattningen beror också ofta på mer specialiserade 
funktioner som i sig inte ger ökad funktionalitet. Att den rena kommunikationen, med att 
skicka och ta emot meddelanden, överrensstämmer mer mellan olika gränssnitt, än mellan de 
kringliggande funktionerna som ger en ökad funktionalitet, beror på att 
kommunikationsfunktionerna är striktare styrda av CAN protokollet.  

En arbetsmetod för att undersöka och ta fram fungerande dynamiska bibliotek som fungerar 
som wrapper har utformats och använts vid implementeringen. Implementering av en wrapper 
som översätter mellan IXXAT:s canAnalyser/32 och CC Systems gränssnitt har utförts. 
Wrappen möjliggör kommunikation mellan applikationen och adapterns gränssnitt. 
Kringliggande funktionalitet, så som vissa status meddelanden, är inte tillgängliga med CC 
Systems adapter och kan därför inte implementeras. På grund av olikheter i de olika 
gränssnitten, är det ofrånkomligt att en översättning inte skulle påverka funktionaliteten. 
Implementering i motsatt riktning skulle kunna ge en mindre påverkan på grund av att 
IXXAT:s VCI gränssnitt är mer omfattande. Även en implementering av andra gränssnitt 
skulle kunna påverka mindre på grund av mer överrensstämmande gränssnitt. På grund av 
olikheterna är det inte möjligt att ett utforma en wrapper som översätter mellan flera gränssnitt. 
Det är däremot möjligt att översättningar mellan flera gränssnitt paketeras ihop i en wrapper. 
Men resultatet består då snarare av en sammanslagning av flera wrappers än av en wrapper 
som fungerar för flera gränssnitt. Utgående från den utförda implementeringen, är steget till att 
implementera andra gränssnitt med en wrapper inte särskilt stort. Med kännedom om 
gränssnittet som ska implementeras kan strukturen för uppbyggnaden av en wrapper användas.  
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