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Sammanfattning 
Företaget engcon Nordic AB producerar redskap till entreprenadbran-

schen, där tiltrotator är hjärtat i deras verksamhet. För att förbättra an-

vändningen och förenkla installationen har en litteraturstudie gjorts som 

tittar på två delar, funktionen kring CAN-buss som grund för ett kom-

munikationssystem, och olika högre lager protokoll som byggs ovanpå 

CAN. Varför CAN-buss skapades och hur systemet fungerar är viktiga 

att förstå för att kunna titta på dem ovanliggande lager, kallade HLP 

(Higher Layer Protocol). HLP ger ett slags maskin-människa gränssnitt 

att arbeta emot. Typer av HLP kan vara J1939, ISOBUS eller annan. CAN-

buss är den de facto standarden vad gäller fordonsnätverk där ECU:er, 

kallad noder, kommunicerar på en gemensam kommunikationsstam, kal-

lad buss. För att göra detta har en snillrik teknik tagits fram för att priori-

tera meddelanden mellan noder, som ger datamässigt förlustfri medling. 

CAN-buss har även ett avancerat feldetekteringssystem på kommunikat-

ionen som ger den dess robusthet i krävande miljöer. Vad gäller olika 

HLP finns en mängd av dessa inom olika branscher. Alla har de gemen-

samt att de bygger upp ett mer eller mindre användarvänligt gränssnitt 

som går att implementera ovanpå CAN. Inom till exempel jordbruket an-

vänder man i hög utsträckning ISOBUS som är en egen branschstandard 

som delvis ser förbi konkurrensen inom sektor för att bygga ett enkelt, 

användarvänligt system som gynnar slutkunden på bästa sätt. Inom auto-

mation används istället CANopen, som är ett öppet system som tillåter 

hög interoperabilitet mellan olika enheter med så kallad profilering. Ett 

sista system som används inom en rad olika branscher heter CanKing-

dom och är det mest anpassningsbara systemet inom denna studie. För 

att få reda på mer branschspecifik information kring lösningar och pro-

blem gjordes även en intervjustudie inom projektet. Här intervjuades per-

soner aktiva inom olika företag som jobbar med CAN baserade system på 

något sätt. Intervjuerna gjordes för att titta på relevanta problem inom 

deras specifika område. Som resultat specificeras fyra alternativ som pro-

jektägaren bör titta vidare på för att hitta ett system som passar dem. Det 

bygger på alternativ som antingen kräver access till befintlig J1939 buss, 

eller att bygga en mer eller mindre adapterad modell byggd på ISOBUS, 

CANopen eller CanKingdom. 

 

Nyckelord: CAN, Controller Area network, J1939, ISOBUS, ISO 11783, 

CANopen, CanKingdom. 
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Abstract 
The company engcon Nordic AB produces equipment for the 

construction industry, where the product called tiltrotator is the heart of 

their business. To improve the use and simplify the installation, a 

literature study has been made that looks at two parts, first the function 

around CAN bus as the basis for a communication system and secondly 

various higher layer protocols (HLP) built on top of CAN. Why CAN 

bus was created and how the system works is important to understand 

in order to look at these overlying layers, called HLP (Higher Layer 

Protocol), which provides a kind of machine-human interface to work 

with. Different types of HLP can be J1939, ISOBUS or other. CAN bus is 

the de facto standard for vehicle networks where ECUs (Electronic 

Control Unit), called nodes, communicating on a common 

communication network, called bus. To do this, an ingenious technique 

has been developed to prioritize messages between nodes, which 

provides data loss-free arbitration. In CAN an advanced technique for 

error detection on the communication has been applied, and gives CAN 

the robustness to be applied in tough environment. As for various 

HLPs, a large number of these are available in different industries. 

Every one of these HLP has a common that they try to build a more or 

less user-friendly interface that can be implemented on top of CAN. For 

example, in the agricultural industry, the use of ISOBUS is common, 

which is an industrial standard that goes beyond competition to build a 

simple, user-friendly system that benefits the customer to the best 

possible extent. In automation, instead, CANopen is used, which is an 

open system that allows high interoperability between different units 

with so-called profiling. One last system used in a number of industries 

is called CanKingdom and is the most adaptable system in this project. 

In order to find out more industry-specific information about solutions 

and problems, an interview study was also conducted within the 

project. Here, various people were interviewed, active in different 

companies that are involved in CAN-based systems. This was done to 

look at relevant problems in their specific area. 

As a result, four options are specified which the project owner should 

look at in order to find a system that suits them. It is based on 

alternatives that either require access to the existing J1939 bus, or to 

build a more or less adapted model built on ISOBUS, CANopen or 

CanKingdom. 
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Terminologi 
 

CAN – Controller Area Network 

HLP – Higher Layer Protocol – Protokoll byggda ovanpå CAN 

Bus/Buss – kommunikationsstam (från engelska bus = binary unit 

system) 

J1939 – Standard inom SAE (Society of Automotive Engineers) 

ISOBUS/ISO11783 – Standard inom jordbruk/skogsbruk (ISO) 

ISO 11898 – Familj av standarder som specificerar upp CAN-buss 

NMEA 2000 – National Marine Electronics Association – Marin standard 

som bygger på (SAE) J1939 

CANopen – Semiöppet system  

CanKingdom – Öppet högre lager protokoll ovanpå CAN-buss 

ISO – Internationell standardiseringsorganisation (International 

Organization for Standardization) 

ITU – International Telecommunication Union 

OSI – Open System Interconnection 

SAE – Society of Automotive Engineers 

CiA – CAN in Automation 

ECU – Electronic Control Unit – Enhet/nod som sköter kommunikation 

NRZ – Non-Return to Zero – Signaleringsteknik inom 

telekommunikation 

UTP – Unsheilded Twisted Pair – Typ av kabel inom digitalteknik 

CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection  

AMP – Arbitration on Message Priority  

CRC – Cyclic Redundancy Check  

ACK – Acknowledge  

IFS – Interframe Space  

SOF – Start of frame 

EOF – End of frame 

PGN – Parameter Group Number 

SPN – Suspect Group Number 

MSN – Modules Serve Network 

NSM – Network Serves Modules 
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Introduktion  
 

1.1 Projektbeskrivning 

Detta projekt går ut på att tillsammans med engcon Nordic AB undersöka 

möjligheterna att implementera ett standardiserat öppet informations-

protokoll baserat på CAN-buss (Controller Area Network) för att för-

enkla/optimera kommunikationen mellan redskap och maskin. Tanken 

är också att titta på vilken typ av högre lagers standard (HLP) som kan 

tänkas lämplig att använda inom entreprenadbranschen. 

1.2 Bakgrund 

Inom jordbruk och skogsbruk finns det en standard som tillåter interope-

rabilitet mellan olika tillverkares produkter (ISO 11783/ISOBUS). Detta är 

något som i hög grad saknas inom entreprenadbranschen, och i dagsläget 

finns inget standardiserat system för att underlätta kommunikationen 

mellan maskin och redskap. För att optimera funktionen för ett redskap, 

måste så tillverkaren bygga en adaptionsbrygga mellan maskin och red-

skap. Beroende på maskintyp kräver det mer eller mindre manuell kabel-

dragning.  

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att på sikt implementera ett standardiserat system 

för intern kommunikation inom entreprenadbranschen. Syftet är vidare 

ett arbete som engcon Nordic AB kan använda som underlag för vidare 

arbete. 

1.4 Mål 

Målet med detta projekt är att sammanställa en studie kring hur CAN-

buss och olika HLP fungerar, deras för och nackdelar. Projektet skall även 

titta på hur andra branscher (jordbruk/skogsbruk/entreprenad) gjort för 

att lösa problemet med många olika aktörer och interoperabilitet.  

1.5 Avgränsningar 

Då projektet endast sträcker sig över 10 veckor, och en stor del av detta 

kommer att läggas på informationsinsamling, finns ingen tid att titta på 

hur man praktiskt löst det inom någon sektor.  

Inom projektet ligger avgränsningarna som följer:  



Controller Area Network 

Möjliga CAN-buss lösningar inom 

entreprenadbranschen 

Mittuniversitetet 

11 augusti 2019 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

9 

 Systemet måste bygga på CAN-buss. 

 Inget praktiskt genomförande kommer att göras. 

 Endast enklare analys av bransch kommer genomföras. 

 

1.6 Projektplanering 

Initialt skapades ett dokument som fungerar som avtal mellan författaren 

och företagets representant Joakim Furrer (engcon Nordic AB). I detta do-

kument skriv problemställningen med syfte och mål och dessa finjusteras 

till båda parterna godkänner den. Nästa steg är en projektplan, som togs 

fram för att strukturera upp tid och resursåtgång för projektet. Ett Gant 

schema baserat på en WBS (Work Breakdown Structure) skapades där ti-

den planerades för att se att alla delar fick den tid som ansågs nödvändig 

för att projektet skulle inneha den kvalité som krävdes.  

Vidare information, se Bilaga A. 

1.7 Företagspresentation 

Koncernen engcon startade 1990 och är världsle-

dande inom tillverkning och utveckling av tiltro-

tator, som är en produkt som enkelt förklarat skapar 

en kulled mellan stickan/bommen och skopan/red-

skap på en grävmaskin, se Figur 2. Idag gör dem en 

mängd olika redskap till grävmaskiner, allt från sko-

por och fästen till säkerhetssystem för inkoppling av 

redskap till maskin. Figur 1 visar tiltrotator monte-

rad på grävmaskin, Figur 3 nedan visar deras logo-

typ.  

Figur 1: Tiltrotator 

Figur 2: Tiltrotator på grävmaskin, [3] 
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engcons affärside bygger på ständig innovation och utveckling, och tiltro-

tatorn är hjärtat i bolaget. engcons riktning och mål kan enkelt samman-

fattas med denna mening tagen direkt från deras hemsida:  

”Genom lång erfarenhet, skarp produktutveckling och innovativa lös-

ningar skapas viktig kunskap som gör att vi kan leda marknaden. Vårt 

mål är att fortsätta att vara den världsledande leverantören av tiltrotato-

rer.” 

 

1.8 Koncernstruktur 

Koncernen engcon består av moderbolaget engcon Holding AB, som äger 

en mängd dotterbolag och produktionsbolag, koncernens uppbyggnad 

ser ut enligt följande figur nedan. 

Figur 3: engcon logga 

Figur 4: koncernstruktur, Gula pilar: dotterbolag, Grå pilar: produktionsbolag, källa [51] 
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2 Informationsunderlag 
I denna del ges ett övergripande informationsunderlag för hur engcon 

installerar redskap idag, och kort om framtiden. Även underlag kring 

CAN-buss och HLP förklaras här.   

2.1 engcon idag 

Idag sker inkoppling av engcons redskap med en blandning av direktin-

koppling på äldre maskiner, till inkoppling med CAN-2-CAN modul på 

nyare maskiner.  

Vid installation på äldre maskiner kopplas kablar direkt på relä/knapp 

för att få önskad reaktion på tiltrotatorn, mycket beroende på varumärke 

och modell.  

Som regel för nyare maskiner mon-

teras kablar från stickan/bommen 

där tiltrotatorn monteras in till hyt-

ten där en CAN-2-CAN-enhet 

kopplas in mot maskinens grävsy-

stem, se Figur 5, Figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: 1: kabel, 2: CAN-2-CAN-modul,  

källa [2] 

 

 

Figur 6: 1: CAN-2-CAN modul, 2: 

Grävsystem, källa [2] 
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2.2 engcon i framtiden  

engcon som företag gör inte maskiner, utan endast redskap uteslutande 

till entreprenadmaskiner. För att ett modernt redskap med relativt avan-

cerade styrsystem skall fungera optimalt med en maskin, bör redskapet 

sammankopplas på bästa sätt med maskinens egna kommunikationssy-

stem. Att som redskapstillverkare få åtkomst till värdmaskins buss och 

därav dess olika ECU:er (Electronic Controll Unit) kan potentiellt ge stora 

vinster både inom installation men även slutkundens upplevda använ-

darvänlighet.  

2.3 CAN-buss och HLP 

Historia CAN 

Arbetet med CAN startade 1983 där företaget Bosch GmbH sökte en lös-

ning för att förenkla kommunikationen mellan ECU enheter och även för-

enklar kablaget inom bilindustrin. Innan CAN krävdes komplexa kabel-

dragningar som i princip krävde punkt till punkt dragning för varje spe-

cifik kommunikation. 

För att lösa detta problem skapades CAN-buss, CAN är akronym som 

står för Controller Area Network. Denna teknik bygger på att alla noder 

kopplas till samma buss/stamkabel. Medling (arbitration) utgör regelsy-

stemet för hur kommunikationen skall ske, sändning sker seriellt. Data 

sänds över buss med Non-Return to Zero (NRZ) som är en typ av diffe-

rentialsignlering.  

CAN publicerades på en kongress som SAE (Society of Automotive Engi-

neers) höll i Detroit 1986. Det första CAN-baserade chipset producerades 

av Philips och Intel och släpptes på marknaden 1987, och den första bilen 

som använde CAN-buss var Mercedes W140, som introducerades 1991. 

Bosch utvecklade och publicerade CAN 2.0 specifikationerna 1991 som 

CAN part-A (kallad CAN2.0A) med en 11 bitars id-fält, och CAN part-B 

(kallad CAN2.0B) med en 29 bitars id-fält. Storleken på fältet ger antalet 

möjliga id-fält inom en buss. Detta ger i CAN2.0A 211 = 2048 möjliga iden-

tifikationer, och i CAN2.0B kan 229 = 536 870 912 möjliga meddelande 

identifikationer. Figur 7 visar skillnader mellan standard och utökad 

CAN. 
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Den första CAN-buss baserade ISO-standarden kom som ISO 11519-2 

(1993) som snabbt reviderades av ISO i och med parallellt drivna ISO 

11898 (1993 och 1995).  ISO 11898 är en familj som specificerar CAN, 

denna standard består i dagsläget av fem delar.  

 

ISO publicerade standarder inom CAN-buss: 

 ISO 11898-1 – Datalänkslagret (Innehåller även CAN FD). 

 ISO 11898-2 – Höghastighet fysisk lager CAN (CAN part-B). 

 ISO 11898-3 – Låghastighet feltolerant fysiskt lager CAN (CAN 

part-A). 

 ISO 11898-4 – Tidstrigger CAN (kallat TTCAN). 

 ISO 11898-5 – Höghastighet medium access enhet med ”low-po-

wer mode” (under utveckling). 

 ISO 11519-2 – Gamla versionen av Låghastighets, feltoleranta 

CAN. 

Figur 7: Standard CAN och utökad CAN, 11-bit och 29-bit. 
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De standarder som denna rapport tittar djupare på är ISO 11898-1 som 

hanterar datalänkskikt och ISO 11898-2 som hanterar det fysiskt lager för 

höghastighet CAN.  

CAN-buss är för bilar det nervsystemet är för människan. I det fallet är 

organen i kroppen att jämföra med de olika ECU som finns på nätverket. 

I dagens bilar, där CAN-buss kan jämföras med en människas nervsy-

stem, kan uppemot 70 ECU (noder) vara installerade, där allt från krock-

kudden till bromssystemet kopplas ihop via CAN-buss. 

På senare tid (2012) har Bosch publicerat CAN FD 1.0 (Flexible Data rate) 

som ett sätt att öka bandbredden och hastigheten inom CAN som med 

CAN FD 1.0 ger möjlighet att utöka hastigheten till upp till 8 Mbit/s och 

utöka dataramen till maximala 64 bytes (mot tidigare 8 bytes).  

Controller Area Network 

CAN-buss är ett informationsprotokoll som möjliggör en huvudstam, 

kallad buss, som ECU (kallad noder) kopplar in sig på. Med hjälp av ett 

definierat regelverk för hur kommunikation skall ske (kallad medling), 

uppstår inte kollision på bussen.  

Data kommuniceras binärt, av engelska bus (binary unit system). På bus-

sen kallas ”noll” dominant för att den skriver över en recessiv ”etta”. Där-

för kommer en nod som sänder en ”etta” medan en annan nod sänder en 

”nolla” resultera i en ”nolla” på bussen.   

Data sänds som spänningsskillnader mellan två kablar som utgör bussen 

(CAN_H och CAN_L), tekniken kallas differentialsignalering. Specifikt 

NRZ (Non-Return to Zero) signalering är det som används, vilket betyder 

att normalspänningen på bussen ligger på 2.5 volt, med ± 1 volt för ”etta” 

respektive ”nolla” på bussen.  

CAN standarden definierar hårdvaran (fysiska lagret) och kommunikat-

ionen på grundnivå (datalänkslagret). CAN protokollet specificerar alltså 

bara hur du transporterar data från punkt A till punkt B i ett gemensamt 

medium. Den specificerar ingenting som talar om hur flöden skall ske, 

transport av data som inte ryms i en åtta byte ram eller upprättandet av 

kommunikation.  

För att lösa det behövs protokoll av högre lager, kallat HLP.  
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Higher Level Protocol 

För att sköta kommunikation av högre lager inom ett system, måste man 

titta på HLP, som bygger upp ytterligare lager inom OSI-modellen 

ovanpå CAN. HLP kallas protokoll som ligger högre än lager två i OSI-

modellen (OSI-modellen förklaras bättre i avsnitt 4.2).  

Det finns en uppsjö av HLP som är vanliga i diverse områden, dem van-

ligaste listas här: 

 J1939 (Bilbranschen). 

 ISOBUS/ISO 11783 (Jord & Skogsbruk). 

 CANopen (Automation). 

 CanKingdom (Maskinkontroll). 

 DeviceNet (Automation). 

 NMEA 2000 (Marin). 

 Modbus (Automation). 

 ARINC (Luftfart). 

 MilCAN (Militärt).  

 

Av dessa olika HLP har författaren valt att titta djupare på de HLP som 

anses mer kompatibla med engcons produkter och branschen engcon job-

bar emot (Entreprenadbranschen). Dessa HLP är enligt följande: 

 J1939. 

 ISOBUS/ISO 11783. 

 CANopen. 

 CanKingdom. 
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3 Metod 
Detta projekt består av en litteraturstudie riktat mot CAN-buss för olika 

typer av fordon, och även mot olika typer av HLP där CAN-buss ligger 

som grund. Viss akademisk litteratur har även valts då den tittar på stan-

dard inom bransch eller säkerhetsaspekter kring standard. 

För att få information kring hur andra branscher gjort har författaren även 

valt att göra intervjuer med personer kopplad till branscher som har lik-

nande system eller produkter. Detta kan till exempel visas genom att en 

producent inom entreprenadbranschen också tillverkar i annan, närlig-

gande bransch. Den närliggande branschen får då också anses intressant 

för detta projekt.  

3.1 Informationsinsamling 

Sökningarna har gjorts via nätet och initialt har en känd sökmotor an-

vänts för att introducera författaren till ämnet på bred front. För att finna 

djup och säkra källor har sedan en rad olika akademiska databaser an-

vänts, majoriteten via databaserna EBSCO och IEEE. Google Scholar har 

också använts, till största del för att hitta specifika källor som nämnts i 

artiklar som redan referentgranskats. Alla sökningar med datum, träffar 

och krav redovisas i bilaga B. 

Andra källor som använts är olika organisationers hemsidor för att hitta 

mer grundläggande information om struktur inom en standard. (ISO, 

SAE, CiA) men även vissa webbsidor från företag som har sysselsättning 

inom områden som ger dem stor inblick i fältet. (Kvaser AB, DASA 

Systems AB, Komatsu Forest AB, Volvo CE, Log Max AB)  

3.2 Intervjuer 

Intervjuer har gjorts med personer som innehar kunskap inom område 

som rör projektet, och har i vissa fall stått som representanter för ett före-

tag, med tankar och funderingar kring hur problem kring interoperabili-

tet kan lösas från deras synvinkel. Då ingen frågemall kunnat skapas som 

skulle fungera för alla de olika intervjuobjekten valde författaren en semi 

öppen intervjuteknik. Valet blev specifikt en öppen intervju inom stängt 

ämne, i detta fall inom ämnet kommunikationsprotokoll. Val av frågor 

anpassades efter person som intervjuades, och diskussionen tilläts sedan 

löpa fritt så länge ämnet var korrekt. 
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Val av intervjuobjekt har i första hand handlat om företag, och i andra 

hand intervjupersons position inom företaget. Som krav för vilka företag 

som skall anses som intressanta har författaren valt tre olika kategorier: 

 Företag som producerar maskiner (Komatsu Forest AB, Volvo CE) 

 Företag som producerar redskap till maskin inom bransch: 

o  Jordbruk  

o Skogsbruk (Log Max AB) 

o Entreprenadbransch  

 Företag som har produkter inom informationsteknik (Kvaser AB, 

DASA systems AB) 

 

Sammanställningen av data gjordes genom transkribering, kondensering 

av information som sedan läggs i löpande text. Det koncentrerade data 

finns i resultatdelen, och transkriberade intervjuer återfinns i Bilaga C.   

 

3.3 Ytterligare krav 

Utöver inläst litteratur och genomförda intervjuer har författaren gjort en 

avvägning kring hur systemen är gjorda idag och vilka problemområden 

som finns med de berörda lösningarna kontra dagens system. I slut-

sats/diskussion presenteras fyra alternativ på framtida byggplattformar 

att jobba emot som företag/organisation. 

I avsnitt 4 redovisas resultatet av litteraturstudien kring CAN-buss och 

HLP. I avsnitt 5 redovisas resultatet av intervjustudien som gjordes inom 

projektet.   
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4 Resultat litteraturstudie 
I detta avsnitt presenteras resultatet från den litteraturstudie som gjordes 

inom projektet. I avsnitt 4.1 går författaren igenom CAN-buss och tekni-

ken bakom. I avsnitt 4.2 undersöks de olika HLP som anses intressanta 

för studien.  

4.1 Tekniken bakom CAN buss 

CAN tillåter peer-to-peer (nod till nod) kommunikation med multimas-

ter, kollisionsundvikande buss trafik . Tekniken för datatransmission är 

av typen differential signalering med NRZ (Non-Return to Zero). Med-

ling (kallad arbitration) är den mekanism som ger kommunikationsaccess 

till bussen för en nod med högre prioritet jämfört låg prioriterad nod . 

Den inre strukturen av CAN-buss systemet kan man dela upp i två sub-

delar: 

 Fysiska lagret (ISO 11898-2 eller High-speed CAN) 

 Datalänkslagret (ISO 11898-1) 

 

Olika standarder 

Det finns olika typer av fysiskt lager beroende på standard, här tas de 

vanligaste typerna upp:  

ISO 11898-2 (high-speed CAN), är den vanligaste typen av CAN, och an-

vänder partvinnad kabel (UTP, Unsheilded Twisted Pair) som termineras 

med resistorer i båda ändarna. Partvinningen säkrar upp mot brus och 

resistorer i änden motverkar reflektion och ger snabbare återgång till in-

aktivt läge. 

ISO 11898-3 (low-speed CAN) använder även den partvinnad kabel, men 

denna teknik ger högre feltolerans och en kabel kan kapas eller kortslutas 

mot jord, och signaleringen skall ändå fungera.  

Av dessa två tekniker är ISO 11898-2 (high-speed CAN) den absolut van-

ligaste, och den som kommer att studeras inom ramen för detta arbete. 
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Fysiska lagret (ISO 11898-2) 

Inom ISO 11898-2 används som tidigare nämnt partvinnade kablar (UTP), 

ena kabeln är CAN_H (hög) och andra kabeln är CAN_L (låg). Utöver 

detta tillkommer jordkabel. 

CAN använder tekniken NRZ (Non-Return to Zero) vilket betyder att 

spänningen i inaktivt läge satt till cirka 2.5 volt där recessiv bit (1) finns. 

Differential signaleringen sker genom mätning av spänningsskillnad 

mellan CAN_H 

och CAN_L. Vid 

sändning av do-

minant bit (0) går 

CAN_H upp till 

3.5 volt och 

CAN_L ner till 1.5 

volt.  Se Figur 8. 

 

 

Datalänkslagret (ISO 11898-1) 

Det som gör CAN-buss enkelt och robust sitter till stora delar i datalänk-

slagret. Medling är det system som gör att databussen särskiljer med pri-

oritet vilken nod som ger företräde och vilken nod som fortsätter sänd-

ning. Fel detekteringen 

inom CAN-buss är rela-

tivt avancerat och bygger 

på 5 olika tekniker för att 

detektera fel på dataram 

eller sändande nod. Ne-

dan går författaren ige-

nom de olika delarna 

djupare. Se Figur 9 för 

uppbyggnad av nod 

kopplad till buss. 

 

 

 

Figur 8: CAN binära nivå. 

Figur 9: Vanlig uppbyggnad av CAN-nod 
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Medling 

Tekniken bakom medlingen heter CSMA/CD + AMP (Carrier Sense Mul-

tiple Access with Collision Detection + Arbitration on Message Priority) 

och möjliggör medling utan förlust av data.  

Det bygger på att nod sänder och lyssnar på bussen samtidigt, om det 

noden hör inte stämmer med det noden sänder (detta gäller inom med-

lingsfältet) kommer den att sluta sända och invänta fri buss igen.   

Som Figur 10 nedan visar sänder nod A, B och C på bussen samtidigt och 

initialt skiljer identifieringsfältet dem inte åt, men efter 5 bit skickar nod 

B ut recessiv 1:a och hör dominant 0:a sänd av nod A och C, vilket gör att 

den avbryter (på grund av lägre prioritet). Nod A och C är kvar och fort-

sätter, men vid bit 10 sänder nod A ut recessiv 1:a och lyssnar till domi-

nant 0:a, vilket gör att den förlorat medlingen och nod C får företräde på 

bussen. Notera att ingen dataförlust sker under denna medling.  

Medlingsmekanismen inom CAN-buss ger en mycket effektiv kommuni-

kation. Som nämnt tidigare kommer noden med högst prioritet (lägst 

värde i ID-fältet) fortsätta med sitt meddelande utan störning. Detta ger 

CAN ett väldigt förutsägbart system (ingen slumpmässig väntan), med 

väldigt bra buss effektivitet. 

Detta kan jämföras med till exempel Ethernet som också använder 

CSMA/CD tekniken, men om en kollision sker mellan två noder kommer 

en av noderna sända störningssignal som får båda noderna att avbryta 

sändning. Båda noderna kommer då vänta en slumpmässig tid innan nytt 

sändningsförsök sker.    

Bus 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Nod A 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

Nod B 0 1 0 0 1 1

Nod C 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Skiljedomsmekanism

Nod A förlorar

Nod B förlorar

Figur 10: Nod C vinner medlingen. 
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Feldetektering 

Som nämnt tidigare finns det 5 olika tekniker/regelverk för hur feldetek-

tering sker inom CAN-buss. Det är detta som ger den dess robusthet. Av 

totalt fem, är tre på meddelande-nivå och två på bit-nivå. Om ett med-

delande kränker någon av dessa regler/metoder kommer meddelandet 

bortkastas och en avvikelseram sändas av mottagarnoden. Denna ram får 

ursprungsnoden att återsända sitt initialt felaktiga meddelande till dess 

det mottags korrekt. Detta kommer att upprepas till dess att sändning blir 

korrekt, eller tills nodens interna kontroller når en felgräns.  

Meddelandenivå 

På meddelandenivån är CRC (Cyclic Redundance Check) och ACK (Ack-

nowledge) fälten aktiva i att säkra integriteten av data. Det 16 bit stora 

CRC fältet innehåller en så kallad checksumma på den efterföljande data 

för feldetektion, enkelt förklarat används checksumman för att kontrol-

lera att den data som sänds inte är korrupt. CRC består av 15 bit check-

summa och 1 bit avgränsare. ACK fältet är 2 bits lång med 1 bit ACK och 

1 bit ACK-avgränsare.  

Som sista del meddelandenivån finns en form check, denna metod bygger 

på att en meddelanderam kontrolleras så delar av ramen som måste in-

nehålla recessiva bit. Om dessa delar innehåller dominant bit anses det 

vara en feldetektering. Bitarna som kontrolleras är SOF, EOF, ACK av-

gränsare och CRC-avgränsaren.   

Bit nivå 

På bit nivå kontrolleras varje bit som sänds av sändare själv. Om en bit 

inom datafältet skrivs och motsatsen läses på bussen, noteras ett fel. Detta 

gäller dock inte inom identifikationsfältet där medling sker, eller i ACK 

fältet som kräver en recessiv bit som skrivs över som dominant bit av 

mottagaren.  

Den sista metoden på bit nivå är den så kallade Bit Stuffing Rule (BSR) 

som är en regel som säger att efter 5 bits med samma logiska nivå skall 

en bit av motsatt värde fyllas in i meddelandet. Om denna regel inte följs 

skapas en avvikelseram. Denna regel säkerställer även synkroniseringen 

på nätverket, och ser också till att en ström av recessiva bits inte misstas 

för en avvikelseram, eller en 7 bitas IFS (Interframe Space) som är mellan-

rummet som ger andra noder information att meddelandet är slut. Fyll-

nadsbits tas bort från meddelandet av mottagarnodens kontroller innan 

meddelandet vidarebefordras till applikationen.  
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En aktiv avvikelseram innehåller 6 dominanta bits, som kränker BSR. 

Detta tolkas som ett fel av alla noder på nätverket som då skickar ut en 

egen avvikelseram.  

Meddelanderamar 

Inom CAN finns fyra olika typer av meddelanderamar, som används på 

olika sätt och i olika situationer. Här presenteras de fyra ramarna snabbt:  

 Dataram – Den vanligaste ramen, och den som används under 

drift. 

 Fjärram – Denna ram används för att förmå annan nod att sända 

data till nod som söker information.  

 Avvikelseram – Vid fel skickas en avvikelseram, som kränker BSR 

inom CAN. Denna ram skickas när ett fel upptäcks på nätverket. 

Det får alla andra noder att sända avvikelseram, och noden som 

skapade det felaktiga meddelandet återsänder.  

 Överbelastningsram – Skickas när en nod blir överbelastad. An-

vänds i liten utsträckning. 

Informationen kring de olika dataramarna beskrivs mest för helheten. Vi-

dare tittar författaren bara djupare på den vanligaste typen, dataramen. 

 

Uppbyggnad av dataram 

Uppbyggnad av en dataram inom CAN-buss är olika beroende på format, 

11-bit eller 29-bit. Nedan presenteras uppbyggnad av båda typerna med 

Figur 11 och Figur 12. För vidare information återfinns en djupare förkla-

ring i bilaga D. 
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Figur 11: Standard CAN med medlingsfält. 

 

Figur 12: Utökad CAN (Extended CAN) med medlingsfält. 

 

Fördelarna med CAN 

Några av fördelarna med CAN-buss är:  

 Låg kostnad – ECU som kommunicerar via CAN gränssnitt redu-

cerar vikt, och installationskostnader (lite kablage).   

 Realtidsprestation – Kort data längd inom CAN ger låg latens 

(fördröjning) när den jämförs med andra system.  

 Multimaster och nod-till-nod kommunikation – Med CAN är det 

enkelt att sända information till alla noder eller delmängd på nät-

verket. Dessutom kan nod-till-nod kommunikation enkelt imple-

menteras. 

 Fel detektion och korrektion – Hög nivå av feldetektion och en 

stor mängd mekanismer för att upptäcka fel ger ett system som är 

extremt pålitligt. 

 Snabb respons – möjligheten att skicka ett meddelande utan klar-

tecken från buss medlare gör responsen väldigt snabb 

 Flexibel – Varje buss kan individanpassas efter användningsom-

råde och resurser. 

Detta tillsammans med den låga kostnaden och den höga säkerheten gör 

att CAN i princip är den de facto standard som producenter vänder sig 

till när man behöver kommunikationsmedium för fordon med multipla 
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4.2 Higher Layer Protocol (HLP) 

Inom många branscher, som valt att på något sätt använda sig av CAN-

buss som kommunikationssystem, har man valt att bygga upp egen HLP 

ovanpå CAN-buss för att få ett mer anpassat system mot skaparens egna 

önskemål, samtidigt som det ger högre grad av interoperabilitet mellan 

CAN enheter.  

I detta avsnitt presenteras först OSI-modellen, som är en konceptuell mo-

dell som används som måttstock för hur avancerat ett kommunikations-

protokoll är. Senare delar tittar på de valda högre lager, och en överskåd-

lig analys på de intressanta delarna kring specifik HLP, tittar på använd-

ningsområden och möjliga för- och nackdelar med de olika HLP-

modellerna.  

OSI-modellen 

Open System Interconnection (OSI) var det pro-

jekt som tog fram OSI-modellen (standardnum-

mer ISO/IEC 7498) som publicerades 1984, den 

skapades som ett samarbete mellan ISO och ITU 

(International Telecommunication Union). OSI-

modellen tittar på kommunikationen mellan sy-

stem. OSI-modellen är en konceptuell modell 

över datakommunikation som är fördelad i sju 

lager. Lager 1 börjar vid det fysiska lagret och 

lager 7 hanterar applikationslagret. Enkelt säger 

man att ju närmare slutanvändaren man är, 

desto högre är lagret.  

OSI-modellen är en måttstock för hur andra 

protokoll fungerar och hur avancerat protokol-

let är. Modellen används till största del inom ut-

bildning och som jämförande redskap inom 

datavetenskap. 

Sju lager enligt OSI-modellen presenteras i Fi-

gur 13. 
Figur 11: OSI-modellen 
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SAE J1939 

SAE (Society of Automotive Engineers) har en standard i form av J1939, 

denna standard publicerades första gången år 2000 och är rent tekniskt 

en standard som bygger HLP ovanpå CAN-buss. J1939 definierar fem av 

de sju lagren inom OSI modellen. Den specificerar OSI lager 1 & 2 men 

dessa bygger rakt av 

på ISO 11898 (CAN-

buss). Se Figur 14.  

SAE J1939 använd-

ningsområde är 

stort, allt där diesel-

motorer används: 

lastbilar, tunga ma-

skiner, stridsvagnar, 

lyftkranar etc . J1939 

tillåter standard 

CAN (11 bit ID) ra-

mar på nätverket, 

men J1939 dataramar 

använder endast 

CAN2.0B (29 bit ID). 

J1939 specificerar i dagsläget överförings i 250 kbit/s eller 500 kbit/s, och 

segmenterar meddelanden på upp till 1785 byte av data. Segmenteringen 

sker med TP (Transport Protocol) som med två speciella PGN som an-

vänds om större segment skall skickas till en nod eller globalt.  

J1939s ramformat bryter ner identifieringsfältet i tre delar:  

 Prioritet. 

 Parameter Group Number (PGN). 

 Källadress. 

Prioritetsfältet ger som det låter prioritet på meddelandet under med-

lingsprocessen, värde 0 ger högsta prioritet. Högre prioritetsvärden ges 

till meddelanden av typen vridmoment från växellåda till motor.  

PGN (Parameter Group Number) är parametrar som identifierar en 

grupp av värden inom en kontext. Denna gruppering av signaler ger en 

Figur 12: OSI-modell J1939 



Controller Area Network 

Möjliga CAN-buss lösningar inom 

entreprenadbranschen 

Mittuniversitetet 

11 augusti 2019 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

26 

effektiv användning av ramens nyttolast. PGN fältet är sammansatt av 

två bitar som betecknar data sida (EDP och DP), en PDU (Protocol Data 

Unit) format och PDU specifikt fält. Se Figur 15. 

 

Figur 15: 29-bit identifieringsfält J1939 

I dagsläget finns bara två typer av data sidor inom J1939, valbara genom 

”Data Page” (DP) biten som definierar vilket format som används. Exten-

ded Data Page (EDP) är alltid satt som dominant bit. 

PDU formatfältet (PDU format) definierar formatet på PDU och är ett av 

fälten som används för att bestämma PGN. Om värdet av PDU är 0-239 

(PDU1 format) talar det om att en adress finns i PDU Specifikfältet (PDU 

Specific). Om värdet är från 240 till 255 (PDU2 format) är det ett grupp-

tillägg, som används vid utsändning till alla noder (broadcasting). 

Grupptillägget expanderar antalet möjliga sändningsparametergrupper 

som kan representeras av identifieraren. En destinationsadress specifice-

rar mottagarnod.   

Värt att nämna är att CAN bygger på att alla noder hör alla meddelanden, 

men att adresserat meddelande skall ignoreras av noder som inte står 

som mottagare. 

SPN (Suspect Parameter Number) är en underkategori som efterföljs en 

PGN. PGN data återfinns i id-fältet, medan SPN återfinns i ramens data-

fält. Enkelt förklarat ger PGN info om vilken typ av data som ramen in-

nehåller, exempel-

vis motordata, och 

de olika SPN ger 

då olika motorpa-

rametrar (exem-

pelvis motorvarv-

tal etc). se Figur 16. 

 

 

3 bit

EDP DP

1 bit 1 bit

Priority
PDU format PDU Specifik

8 bit 8 bit

Källadress
Parameter Group Number (PGN)

18 bit 8 bit

Figur 13: PGN och SPN för dataram 
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ISOBUS/ISO 11783 

ISOBUS/ISO 11783 bygger i stort på ovannämnda J1939. Därför är många 

delar identiska. Här kommer en snabb överblickande presentation.  

En standard som vuxit fram inom jordbruket och som ofta nämns inom 

branschen är ISOBUS/ISO 

11783 som är en standard 

inom jord och skogsbruks-

maskiner. ISO 11783 är en 

sammanslagning av SAE 

J1939 och DIN 9684 (tysk fö-

regångare för CAN), men 

har anpassa den för att passa 

jordbrukssidans behov. 

ISOBUS och J1939 är trots 

likheterna inte kompatibla 

med varandra initialt. Även 

här definierar CAN-bus la-

ger ett och två i OSI-

modellen (ISO 11898 bygger 

upp ISOBUS för det fysiska 

lagret och datalänkslagret).  

ISOBUS publicerades 2007 som ett samarbete mellan ISO och två intres-

seorganisationer. ISO 11783 och ISOBUS är byggda på exakt samma sätt, 

det som skiljer dem åt är bara att ISO 11783 är en standard från ISO (In-

ternational Organization for Standardization), och ISOBUS är en gemen-

sam branschstandard som bygger på ISO 11783. Härmed kommer denna 

standard refereras till som ISOBUS.  

ISOBUS sändningshastighet är 250 kbit/s och använder 29-bit identifie-

ring. Den levererar paket större än CAN-buss möjliga 8 byte med två 

olika system. TP (Transport Protocol) och ETP (Extended Transport Pro-

tocol), där TP används för paket upp till 1785 byte och ETP för paket mel-

lan 1785 byte till strax över 117 Megabyte. TP och ETP tillåter nod-till-nod 

och global utsändning (broadcasting).  

ISOBUS är i dagsläget uppdelad i 14 avsnitt som täcker alla delar av OSI-

modellen, se Figur 17 för detaljer. ISOBUS bygger precis som J1939 på 

Figur 14: OSI-modell för ISOBUS 
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adressering med PGN och SPN, det är exakt samma regler och samma 

PDU format (PDU1, PDU2). 

En vanlig uppbyggnad av det fysiska lagret inom ISOBUS är en uppdel-

ning med två separata bussar, en så kallad traktor-buss (Tractor bus) och 

redskapsbuss (Implement bus). Traktorbussen används för kommunikat-

ion mellan trak-

torns interna 

ECU:er. Red-

skapsbussen an-

vänds för kom-

munikation mel-

lan alla ytterligare 

utrustning mon-

terad i traktorn, se 

Figur 18, figur 19. 

ISOBUS definierar möjligheten att koppla ihop två olika bussar, där buss 

A använder J1939 och buss B använder ISOBUS. För kommunikation mel-

lan buss A och buss B används en brygga, som är en speciell ECU, kallad 

NIU (Network Interconnect Unit). Denna ECU/NIU isolerar de två nät-

verken.   

ISOBUS definierar möjligheten att koppla traktor mot en uppsjö av olika 

FMIS (Farm Management Information System) system för att förenkla an-

vändandet av re-

surser. Data sam-

las från olika un-

derdelar, till ex-

empel sensorer el-

ler ECU:er. 

 

 

 

Inom jordbruket innehåller ett ISOBUS nätverk följande delar: 

 GPS mottagare – För information kring position av maskin. 

Figur 15: Traktor och redskapsbuss. Källa ISO 11783-4 

Figur 16: Redskapsbuss och traktorbuss, källa [52] 
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 Virtuell Terminal (VT) – Denna del ger möjlighet att styra system 

med användargränssnitt. Alla ISOBUS kompatibla system kan 

visa information på systemets VT. 

 Traktor ECU (TECU) – Traktorns egna ECU som fungerar som 

NIU mellan traktorbuss och redskapsbuss. 

 Uppdragskontroller (Task Controller) – TC används för att utfärda 

instruktioner till annan utrustning för att slutföra en viss uppgift.  

 

ISOBUS definierar tre klasser för traktor:  

Klass 1 – innebär den enklaste formen av kommunikation, där endast bas-

information förmedlas. 

Klass 2 – Innehåller avancerad mätning, till exempel horisontell kraft i 

bakre upphängning. 

Klass 3 – Denna klass ger viss styrning av traktor till redskap, till exempel 

kan redskap styra resurser från traktor, som upphängningen, kraftuttag 

och styrning hydrauliskt ventil.  

 

 

 

 

 

 

 

CANopen 

CANopen är ett applikationslager-protokoll baserad på CAN, det starta-

des som ett projekt under Esprit (European Strategic Program on Rese-

arch in Information Technology), 1993. Projektnamn var “ASPIC” (Auto-

mation and Control Systems for Production Units using an Installation 

Bus Concept) och publicerades första gången 1994.  
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Detta var starten på CANopen som utveckla-

des för att bygga ut CAN inom automation 

och kontrollsystem inom produktion. 

CANopen baseras på CAL (CAN Application 

Layer) och standarden övervakas av organi-

sationen ”CAN in Automation”.  CANopen 

bygger upp tre lager inom OSI-modellen. 

Som nämnt tidigare bygger den på CAN-

buss, som bygger upp lager 1 & 2 inom denna 

modell, det tredje uppbyggda lagret är lager 

sju av OSI-modellen, applikationslagret. 

CANopen används i en rad olika områden, 

från bilindustrin till automation. 

Standarden har många likheter med J1939, 

liknande delar är till exempel fysiska lagret, 

HLP-delar som går igenom transportlager pro-

tokoll, nätverkshantering, synkronisering etc.  

CANopen stöder datahastigheter från 10 kbit/s till 1 Mbit/s och fungerar 

både i 11-bit och 29-bit baserade id-fält. CANopen protokollet hanterar 

enhetsövervakning och kommunikation mellan noder, den sistnämnda 

delen hanterar till exempel segmentering och de-segmentering av med-

delanden. 

CANopen systemet byggs upp en applikationsmaster och en antal slav 

enheter, varje slavenhet har en specifik 7-bit id-adress (nod-adress). 

CANopen enheter består av tre delar: 

 Applikation. 

 Objektordlista. 

 CANopen protokoll. 

CANopen protokoll består av en protokollstack som hanterar kommuni-

kationen via CAN-nätverket. Applikationen är en mjukvara som tillhan-

dahåller den interna kontroll-funktionen, I/O (input/output) från senso-

rer etc. Objektsordboken är en typ av gränssnitt mellan protokoll och ap-

plikation, den innehåller referenser för all typ av data som används och 

lagrar all kommunikation och applikations parametrar, se Figur 20. 

Figur 17: Struktur 

CANopen [38] 
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Det som gör CANopen unikt är interoperabiliteten mellan olika typer av 

enheter, som görs med något som kallas profilering. Genom profilering 

byggs CANopen protokollet upp på andra specifikationer, typ CAN eller 

CAL.   

Information förmedlas i CANopen med så kallade COB (Communication 

Objects), som alla är taggade med ett COB-ID som är unikt på nätverket, 

denna del paketeras inom id-fältet på CAN-ramen. COB sänds till största 

del som två olika format: Process Data Object (PDO) och Service Data 

Object (SDO).  

 PDO sänds för att hantera realtidsinformation som krävs för styr-

ning (vilket läge har sensor, vilket läge ska den ha).  

 SDO hanterar och konfigurerar noder, och används för att läsa och 

modifiera poster i objektsordboken (Object Dictionary).  

CAN in Automation organisationen jobbar för tillfället med att imple-

mentera CAN FD inom CANopen standarden, detta för att öka band-

bredden och framtidssäkra CANopen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CanKingdom 

CanKingdom utvecklades av Kvaser AB och publicerades 1997. Det dem 

såg var att enheter som bygger på olika protokoll får stora problem att 

förstår varandra, och det var orsaken som drev på CanKingdom. Istället 

för att utveckla ett nytt eget HLP, valde Kvaser AB att introducera en ny 

väg genom CanKingdom. Detta HLP bygger på en uppsättning primitiva 
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protokollregler som baseras på CAN. Med detta regelverk kan sedan 

systemdesigners bygga sitt egna HLP för att vara helt anpassad till kund-

specifika krav. Det är ursprungligen gjord för användning inom station-

ära eller mobila maskiner som behöver avancerad realtidskontroll. Den 

klara av segmenterade meddelanden (större än 8 byte), och CanKingdom 

klara av både standard CAN (11-bit) och utökad CAN (29-bit)   

CanKingdom är en modell som bygger ovanpå CAN, men som inte är 

uppbyggd enligt OSI-modellen. Den baseras heller inte på CAL som ex-

empelvis CANopen.   

CanKingdom nätverksprincip bygger på MSN (The Modules are to Serve 

the Network), motsatsen heter NSM (The Networks Serves the Modules). 

Om man designar ett system efter MSN principen, skräddarsys nätverket 

efter enheterna på nätverket. Om istället NSM principen används, är det 

kvalitén på nätverket som kommer i första hand, och man måste bygga 

enheten utifrån dessa specifikationer, till exempel Ethernet nätverk, där 

enheterna är anpassad mot nätverket. 

CanKingdom besk-

rivs av Kvaser AB 

själv genom en lik-

nelse till ett 

land/kungadöme 

(Kingdom). Detta 

land har en nät-

verkschef, kallad 

kung. Kungen bor i 

huvudstaden (Capi-

tol), som är huvud-

noden/enheten. I 

landet finns även 

andra städer, detta 

symboliserar slav-

noder/enheter på nätverket. Kommunikation sker via landets postsystem, 

som är själva CAN-bussen, se Figur 21. Kungen är den som är ansvarig 

för uppstart av hela nätverket, och bestämmer vilka noder som skall tala 

med varandra. Kungen har uppgifter främst under uppstartsfas, efter det 

kan han vanligtvis plockas bort.  

 

Figur 18: CanKingdom, källa [40] 
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CanKingdom har en egen typ av terminologi, som förklaras här: 

 Huvudstaden (Capitol) är nätverkshanteraren, kungen (King) är 

mjukvaran som kontrollerar nätverket.  

 En stad (City) är noden, Borgmästaren (Mayor) är mjukvaran i no-

den. 

 I/O-enheter är enheterna som utför uppgifter från noden, typ sen-

sorer, brytare, ställdon etc. 

 Formulär (Forms) är verktyg för att koda och avkoda CAN-

meddelanden. Den talar om vars den specifika information skall 

placeras och vilket format den har. 

 Mappar (Folders) fungerar som brevlådor för inkommande och ut-

gående brev (Letter). En mapp innehåller ett formulär (eller flera) 

för att koda och avkoda data.  

 Postsystemet (Postal system) är CAN-buss och CAN-protokollet. 

 Grundaren av kungadömet (Kingdom founder) är systemdesig-

nern, som bestämmer hur systemet skall arbeta. 

 Stadsgrundaren (City founder) är enhetsdesignern som är ansva-

rig för kontrollmekanismerna som styr CAN-enheten (noden). 

 Ett kuvert (Envelope) är CAN meddelandets identifiering. 

 En linje (Line) är en CAN byte inom datafältet. 

 En sida (Page) är ett CAN datafält, detta datafält är 8 byte långt, 

alltså innehåller det 8 linjer. 

 Brev (Letters) är meddelanden som utbyts på nätverket. Det består 

av ett kuvert och en sida. Kuvertet anger adress, och sidan ger in-

formationen.  

 

Operationen av CanKingdom kan delas i två faser, se Figur 22, Figur 23: 

 Uppstartsfasen 
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 Operationsfasen 

 

Under uppstarten konfigureras systemet, allt från dataformat, buss han-

tering till nod identifiering. Under vanlig operation kör systemet efter de 

regler som stipulerats under uppstarten.  

Det är under uppstart som instruktioner skickas från kungen till de olika 

städerna. Kungen är den som är ansvarig för att konfigurationen sker på 

rätt sätt. Kungen äger alla kuvert och tilldelar dem till mappar som inne-

håller meddelanden som skall förflyttas på nätverket. Kungen är alltså 

den som tilldelar prioritet till meddelanden och kommunikationen mel-

lan städer i denna fas. 

Figur 19: Uppstartsfasen, [17] 

Figur 20: Operationsfasen, [17] 
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5 Resultat Intervjuer 
Här presenteras resultatet från de intervjuer som gjordes under projektet. 

Avsnitt 5.1 ger en snabb presentation av de olika intervjuobjekten och de-

ras roll inom respektive företag. I avsnitt 5.2 presenteras en koncentrerad 

text av informationen som ansågs intressant. De transkriberade intervju-

erna i sin helhet står att finna i bilaga C. 

5.1 Intervjuer 

Här nedan presenteras varje intervjuobjekt och företaget dem jobbar för. 

Den sista delen innehåller en ner kondenserad text med den information 

som ansågs viktig. Alla intervjuer har transkriberats och finns under bi-

laga C.  

Henrik Persson, Teknisk Specialist kontrollsystem, Log Max AB 

Log Max AB är ett företag som specialiserat sig på skördaraggregat inom 

skogsbranschen, och leverera apteringslösningar till olika maskintyper 

över hela världen. En stor del av deras skördaraggregat går till grävma-

skiner som konverteras för virkesproduktion, denna typ används vanli-

gen i kuperad terräng. 

Peter Assarsson, Chef Kontrollsystem, Komatsu Forest AB 

Komatsu Forest AB levererar skogsmaskiner och skördaraggregat till 

skogsbranschen över hela världen. Beroende på geografiskt område leve-

reras vanligtvis olika typer av maskiner. Inom Norden är det vanligtvis 

totala lösningar som levereras med maskin och aggregat (skördare) och 

skotare för transport av virke till avlägg. I till exempel Nordamerika le-

vereras i högre utsträckning lösa aggregat som monteras på grävmaski-

ner som i hög utsträckning används där man arbetar i mer kuperad ter-

räng.  

Andreas Deck, Chef Mjukvaruplattform, Volvo CE 

Volvo CE levererar anläggningsmaskiner över hela världen, med allt från 

grävmaskiner till dumprar och hjullastare. Volvo CE har cirka 14 000 an-

ställda och huvudkontor i Eskilstuna, Sverige. 
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Kent Lennartsson, Forskningschef, Kvaser AB 

Kvaser AB jobbar med CAN-lösningar för ingenjörer som bygger design 

och distributionssystem inom branscher som bil, truck, medicin och tele-

com etc. Dem jobbar även med olika lösningar för HLP system där an-

passning mot bransch krävs. 

 

Piotr Lada, Applikationsingenjör, DASA Systems AB 

DASA Systems startades för att lösa problem med mätsystem inom 

skogsbranschen. Dem jobbar i stor utsträckning med styrsystem mot sko-

tare och skördare (aptering och styrning). I dagsläget arbetar dem mot 

skogsbruk, men även molnbaserade lösningar för administrativ översikt 

över maskinpark.  

5.2 Sammanställning av intervjudata 

Den viktigaste informationen som framkom ur intervjufasen var först och 

främst att alla dieselmotorer talar internt med J1939 protokoll. Att 

ISOBUS nästan uteslutande bygger på J1939, och att uppbyggnaden är 

snarlik. Att PGN och SPN systemet är detsamma men med icke harmoni-

serad adressering. Företag bygger ofta egna PGN/SPN-modeller inom en 

bransch eller sektor. Så länge man inte blandar kommunikationsspråken, 

kommer inget problem ske (exempelvis att hydraulsystemet adresserar 

meddelande till bromssystemet) . Idag använder majoriteten av grävma-

skiner J1939 protokollet.  
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6 Diskussion och slutsats 
Som steg framåt för engcon, skulle författaren vilja föreslå fyra alternativ, 

som på olika sätt ger lösningar på engcons problem med kommunikation 

mellan redskap och värdmaskin. Dem alternativ som författaren tror blir 

enklast att jobba emot är följande:  

 Arbeta för en standard J1939 eller bli insläppt på befintliga bussen. 

 Bygg en egen standard baserad på ISOBUS/ISO 11783. 

 Bygg en egen profil/profiler inom CANOpen 

 Bygga system baserat på CanKingdom. 

Här nedan specificeras problem och möjligheter med dem olika alterna-

tiven. 

6.1 SAE J1939 

Då alla nyare dieselmotorer använder J1939 internt inom motorns buss 

för att kommunicera bör detta anses som den mest kostnadseffektiv lös-

ningen. Lösningen bör fungera med alla maskiner som bygger på kraft-

uttag via dieselmotor, vilket bör anses vara av överhängande majoritet på 

marknaden idag. Om tillverkare jobbar direkt mot J1939DA, som defini-

erar adresser (PGN & SPN), bör det vara relativt enkelt att få redskapen 

att fungera obehindrat mot maskin.  

Det framkom under min intervjustudie att då alla dieselmotorer kommer 

med J1939, jobbar företagen i alla lägen vidare med detta protokoll. Detta 

då det inte finns någon anledning att byta språk på något som fungerar 

väl. Om så är fallet bör det vara relativt enkelt att koppla in sig på denna 

buss och använda det språk kring PGN/SPN:er som maskinen själv an-

vänder.  

Vad som kan vara problematiskt med detta alternativ kan vara det fak-

tum att företag som jobbar vidare med J1939 bygger sitt eget system med 

PGN/SPN. Om så är fallet måste man antingen få tillgång till adresser från 

tillverkaren själv, eller avlyssna och bygga därefter. Volvo CE jobbar till 

exempel enligt dem själva med ett stängt system, som dem inte släpper 

till potentiella konkurrenter. 
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Kent Lennartsson på Kvaser AB framhåller att en egen uppbyggnad av 

PGN och SPN ofta sker i många olika branscher, och att det inte blir ett 

problem så länge systemet är stängt. Det skulle dock rent tekniskt kunna 

bli ett problem om två olika adressystem kommer i kontakt med 

varandra. 

6.2 ISOBUS 

Det som ISOBUS lyckats göra med sin branschstandard är att erbjuda en 

gemensam plattform som alla inom jordbrukssidan kan implementera i 

sina redskap/maskiner och på så vis få synergieffekter av andra tillver-

kare som också jobbar mot denna plattform. Detta gör att ISOBUS kanske 

ger den bäst förutsättningar på lång sikt. Att implementera en standard 

inom en så pass stor bransch som entreprenadbranschen är något som 

troligtvis tar år om inte decennier.  

En annan fördel med ISOBUS är möjligheten att brygga standarden mot 

J1939, som redan nämnt finns internt i alla dieselmotorer. Med hjälp av 

en NIU (Network Interconnect Unit) kan således engcons produkter tala 

enligt ISOBUS och via en brygga tala mot J1939 som exempelvis Volvo 

CE eller Liebherr valt att jobba vidare med inom sina maskiner. 

Framtidssäkringen kring ISOBUS får anses vara stark, allt mer elektronisk 

utrustning kopplas in i maskiner, och ISOBUS verkar som standard fort-

farande vara på väg mot ett mål. I en artikel av G. M. Zago  visar han hur 

användning av CAN FD kan göras inom standarden, vilket minskar be-

lastningen avsevärt på bussen.  

I en artikel av A. Lágymányosi  visar han hur man på ett enkelt sätt kan 

uppdatera äldre generations traktor med modern teknik, och på så vis få 

fram en maskin som klarar av precisions jordbruk med relativt enkla me-

del. Detta ger författaren indikationer att en ombyggnad av dagens sy-

stem kan ske relativt enkelt, och ge relativt avancerade resultat.   

I en artikel skriven av S. Fountas et al.  jobbar de i Danmark och Grekland 

med bönder för att automatisera jordbruket inom ISOBUS-systemet. Det 

påpekas att utvecklingen inom informationstekniken och ISOBUS gör det 

fullt möjligt att börja implementera automation inom jordbruket.  
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6.3 CANopen 

Fördelar med CANopen är dess relativt anpassningsbara system som går 

att bygga upp med de så kallade profilerna. Det ger en frihet om man som 

engcon jobbar mot flera olika maskintillverkare och således stöter på en 

rad olika system och stor variation av komponenter.  

En standard baserat på CANopen kommer att klara av en stor variation 

av noder (ECU:er) och får anses ett stabilt, framtidssäkert alternativ i och 

med den stora användningen inom till exempel automation, och stärks 

ytterligare av att CAN FD implementering i dagsläget sker.  

Det som kan ses som problem med detta alternativ kan vara att man väjer 

detta system för att ingen standard bland maskintillverkarna finns. Om 

då sedan en standard tas fram inom branschen, har man spenderat en 

massa resurser på något som sedan inte behövs. 

 

6.4 CanKingdom 

Fördelar med CanKingdom är att det fungerar ovanpå andra typer av 

HLP-protokoll som exempelvis J1939, DeviceNet och SDS, med mindre 

justeringar. Detta möjliggör att man kommer runt J1939-standarden och 

kan implementera en egen lösning som man kan anpassa efter varje ma-

skin som redskapet installeras på.  

En annan fördel med detta system är att CanKingdom är ett extremt an-

passningsbart protokoll, där till exempel gränserna mellan medlingsfält 

och datafält går att justera.  

Som nackdelar kan nämnas att det inte är ett komplett HLP, och i och med 

detta måste systemdesignern bygga klart systemet innan idrifttagning 

sker. 
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6.5 Slutsats 

Framåt anser författaren att engcon bör söka andra företag inom bran-

schen som delar engcons problem, och gemensamt komma fram till stan-

dard som ger klara linjer på hur kommunikation skall ske på buss. Detta 

så att redskapstillverkare enkelt kan bygga en mjukvara som direkt från 

fabriken kan kopplas in i maskin och fungera som tänkt. En artikel av M. 

L. Stone, förklarar han hur behovet av en gemensam standard (ISOBUS) 

växte fram inom jordbruket, och jag tror entreprenadbranschen befinner 

sig på samma plats idag som jordbruksbranschen gjorde då. 

Jag tror att nästa steg i detta skulle vara att titta på hur man praktiskt kan 

bygga en prototyp till en standard som man vill implementera inom bran-

schen. Är det så att man vill bygga en extra, öppen buss där maskintill-

verkarna själv lägger ut den informationen de är villiga att dela, eller ska 

tillbehör få fri access till maskinens olika ECU:er. 

Det skulle ur författarens ögon vara fördelaktigt för alla parter inom en 

bransch att på ett bra sätt bygga en standard som alla enkelt kan förhålla 

sig till. Detta tror jag också skulle gynna slutkunden som inte skulle be-

höva fundera om ett redskap fungerar eller inte.  

Som röd tråd genom alla HLP som tagits upp under detta projekt kan 

sägas att de går från relativt stela mot mer öppna. J1939 är en ren standard 

skapad av en organisation, det gör enligt utsago standarden seg att ändra 

och justera utefter egna tankar.  ISOBUS är lite av en blandning mellan 

standard och branschlösning, vilket ger att slutresultatet är viktigare än 

vägen dit. CANopen är också en standard, men den är betydligt mer öp-

pen lösning som ger mindre stela strukturer att jobba emot. CanKingdom 

är den sista och absolut mest löst sammansatta standard, där till och med 

gränserna mellan identifikationsfält och datafält suddas ut för att maxi-

mera flexibiliteten.  

I bilaga C återfinns intervju med företaget Log Max AB, som tillverkar 

skördaraggregat till skördare men också säljer så kallade lösleverans av 

aggregat som då ofta kopplas på grävmaskiner. Vid inkoppling till kun-

der med grävmaskiner måste således systemet antingen kopplas mot rätt 

reläer för att fungera, eller så måste rätt kommunikationsspråk (PGN, 

SPN) användas för att kunna kommunicera med maskinen på korrekt 
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sätt. Från deras sida talas det också om att hitta en standard som alla le-

verantörer av redskap kan förhålla sig till, för att förenkla installation och 

operation. Det jag menar med detta är att potentiella partners finns på 

platser och i branschen man kanske inte först tänker.   

DASA Systems AB talar även dem om hur man kan göra för att lösa detta 

problem, de påpekar att dem själva gör så en så kallade ”logger” som 

kopplas in på buss i valfri maskin och således loggar all data som skickas 

på inkopplad buss. Detta är en lösning på symptomen, men löser inte det 

ursprungliga problemet.  

6.6 Övrigt 

Problemen som visat sig under detta projekt är en del. Ett mindre pro-

blem är mängden information i en artikel som talar emot information i 

annan artikel. Det är inga stora skiljaktigheter men ändå påståenden som 

man då måste leta vidare bland ytterligare källor för att försöka hitta nå-

got slags konsensus kring vad som gäller. Utöver detta har det allt flutit 

på bra och ganska väl inom schemat, med lite förseningar på grund av 

problem utanför författaren själv, till exempel problem med att intervju-

fasen tog betydligt längre att genomföra. Detta för att intervjuobjekten 

hade jobb att sköta, inte kunde den vissa tider etc. 

Vad gäller projektet i stort har det varit roligt men väldigt teoritungt 

emellanåt. Detta trots att författaren läst digitalteknik tidigare och har in-

tresse inom fältet.  
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8 Bilagor 
Bilagor redovisas i detta avsnitt. Här redovisas en företeckning över vilka 

bilagor som finns nedan: 

Bilaga A – Schema 

Bilaga B – Sökreferenser 

Bilaga C - Intervjuer 

Bilaga D – CAN-buss dataram 

 

 

 

 



 Bilaga A - Schema  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Bilaga A – Schema 

Planering av projektet gjordes med ett Gant-schema, baserat på ett WBS 

(Work Breakdown Structure). En WBS är ett verktyg för att bryta ner ett 

större projekt till mindre bitar som enklare kan resursspecificeras. Plane-

ringen gick bra i stort för att den bestod av få delar.  

Tidsplanen stördes såklart av faktorer som till exempel dålig kunskap 

kring tidsåtgången för en specifik uppgift, eller faktorer man inte själv 

kan påverka i hög grad. Som exempel att personer man söker för intervju 

inte gås att nå tillfälligt, eller andra saker som stör en som är svåra att på 

rak arm ta höjd för. 

Gant-schema:  
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Bilaga B - Sökreferenser 

Sökningar som gjorts genom litteraturstudien redovisas här i ordning: da-

tum, databas, sökord, begränsningar, träffar, valda artiklar, peer-review, 

typ av dokument, namn (artikel).  

 

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffar Valda artiklar Peer review Typ av dokument

16-apr-19 Google Scholar Implent guidance model for ISO 11783 standard N/A 1 1 x Artikel

16-apr-19 Google Scholar Closed loop control over ISO 11783 network – challenges of plug-and-play N/A 1 1 x Artikel

20-apr-19 Google Scholar High Speed CAN Transmission Scheme Supporting Data Rate of over 100 Mb/s N/A 1 1 x Artikel

20-apr-19 Google Scholar The Design of Communication Nodes in the Tractor Control Network Based on ISO11783 Protocol N/A 1 1 x Artikel

20-apr-19 Google Scholar german standard for electronic tractor implement data communication N/A 18400 1 x Artikel

01-maj-19 Google Scholar ISO 11783 standard: procedure for serial data communication between the implement ECU with the task controller N/A 1 1 x Artikel

Specifika sökningar
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Bilaga C - Intervjuer 

 

Alla intervjuer har transkriberats och samtycke har gets av intervjuobjek-

tet för publicering i denna rapport. Frågorna är markerade med (f) och 

svaren med (s). 

 

Henrik Persson, Teknisk Specialist Kontrollsystem, Log Max AB 

 

(f) Ni gör till största del aggregat till Komatsu maskiner, hur kopplar 

ni in dem på Komatsus maskiner? 

(s) Vi tillverkar/säljer inte största delen av våra aggregat till Komatsu. 

Huvuddelen av våra aggregat går till okända bärare-maskiner (oftast 

olika typer av grävmaskiner). De aggregat som går till Komatsu (och 

andra hjulbaserade bärare) säljs nästan alltid utan styrsystem, då det 

hjulbaserade bärarna har egna, integrerade styrsystem. I de fallen sätter 

bärartillverkaren dit sina egna styrboxar på aggregaten som direkt 

påverkar ventilerna.  

  

(f) Är J1939 inom denna bransch standardiserad vad gäller PGN och 

SPN? 

(s) J1939 är ett löst system som inte specificerar PGN för olika delar av 

systemet, detta gör det svårare vad gäller att hitta en standard kring 

detta. 

  

(f) Hur kopplar ni in era skördaraggregat på exempelvis 

grävmaskiner?  

(s) Med äldre grävmaskiner var det direktinkoppling på rätt ventiler för 

att styra hydraulsystemet. Det var bara hydraulsystemet som var 

intressant i dem gamla maskinerna.  

Med nyare generationers grävmaskiner, som i mer och mer använder 

J1939 som struktur, måste vi installera “interfacelådor” mot maskinens 

styrsystem (J1939), som aggregatets styrlådor kopplar emot. Det uppstår 

mer problem med mer avancerade system som skall samtala. 

Ibland slutar det med att vi måste koppla in relä på tryckknappar för att 

få hydraulsystemet kompatibelt. 

  

(f) Vilka system använder nyare generationers grävmaskiner? 

(s) Volvo och Liebherr kör CAN-buss baserade system.  
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(f) Hur ser ni på standardisering vad gäller språk inom maskiner? 

(s) Log Max har ett intresse i att språket inom maskinerna 

standardiseras, då detta underlättar vårt arbete avsevärt 

  

(f) Har ni tips på andra personer inom er bransch som jag bör söka 

kontakt med? 

(s) DASA Systems är ett företag som gör anpassningsbart styrsystem, 

Motomit har ett protokoll som är det närmaste standard man kan 

komma inom skogsbranschen. 
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Peter Assarsson, Chef Kontrollsystem, Komatsu Forest AB 

 

(f) Vilket informationsprotokoll använder ni i era maskiner på 

Komatsu Forest?  

(s) Komatsu använder ett CAN-buss system med J1939 som struktur. 

Det är ett relativt avancerat system med upp till 7 master ECU och fler 

mindre ECU: er.  

  

(f) Hur fungerar kommunikationen mellan skördaraggregat och 

maskin? 

(s) Bygger som sagt på J1939, det går vi styrsystemet via aggregatdatorn 

Från aggregat: Det går information om längd och diameter av trädet 

som passerat aggregatet (500Hz för dia och längd meddelanden). Olika 

tryck mäts kontinuerligt från aggregatets olika funktion. 

 

Till aggregat: Olika kommando för att styra aggregatet inkluderar - kap, 

knivstyrning, matarvalsstyrning, etc... Matarvalsstyrningen är mycket 

viktig och måste matcha längdmätningen på mm nivå. 

  

(f) Levererar Komatsu skördaraggregat till andra maskintyper? 

(s) Komatsu erbjuder så kallade lösleverans av aggregat (till exempel 

Nordamerika, grävmaskiner) där aggregat kommer med styrsystem och 

skärm, som i princip blir ett separat system, till exempel i grävmaskiner 

som konverteras till skogsmaskiner.  

  

(f) Hur stort är intresset för ISOBUS inom skogsbranschen? 

(s) Inom skogsbranschen används inte ISOBUS, då det är ett bra system 

för enklare parametrar som skall skickas mellan olika delar av en 

maskin, men det data som till exempel Komatsu skickar behövs det mer 

anpassade system som klara av det. Komatsu har valt att stå utanför 

ISOBUS. 

  

(f) När inkoppling sker av era aggregat på grävmaskin, vilket 

protokollsystem har maskinerna oftast? 

(s) Grävmaskiner har som vi ser det i cirka 80 % av fallen J1939 struktur 

i sin CAN-buss.   

  

 (f) Skulle ni tro att SAE J1939 är en de facto standard inom 

skogsmaskinsbranschen inom exempelvis norden? 
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(s) Ja till vis del - alla skogsmaskintillverkare stödjer detta delvis. Dock 

finns det tillägg som är unika för leverantörerna – det vill säga de följer 

ingen standard. 
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Andreas Deck, Chef Mjukvaruplattform, Volvo CE 

Andreas Deck; Manager Software Platform at Volvo Construction 

Equipment 

 

Om avdelningen: 

20 personer på avdelningen, jobbar med utveckling och underhåll av 

mjukvaruplattformen som används i Volvo CEs maskiner. Plattformen 

innehåller de basfunktioner som behövs för t.ex. kommunikation, 

diagnostik och programladdning. I plattformsramverket används ett 

RTOS, Rubus, som är tidstriggat. Med hjälp av Rubus skapas 

exekveringsscheman som exekverar de tasks/funktioner som man 

utvecklar för till exempel en hjullastare. I en maskin ingår 3-6 ECUer för 

att kontrollera maskin funktionalitet samt visa information för föraren.  

    

  

(f)Volvo CE är ett stort företag som gör många olika typer av 

anläggningsmaskiner, vilken protokollstandard använder ni inom 

maskinparken? (CAN (J1939, UDS 14229), LIN, Ethernet) 

(s)J1939 implementeras på nästintill alla dieseldrivna maskiner, och våra 

maskiner bygger i princip alltid på J1939. 

  

  

  

(f)Dieselmotorerna ni får levereras av? Volvo Penta? 

(s)Blandat, vi tar bland annat från Volvos egna lastbilsmotorer, Kubota 

och även Deutz. 

  

  

(f)Hur ser ni (Volvo CE) på en gemensam standard vad gäller kom 

buss system (PGN SPN standard)?  

(s)Volvo CE har ett stängt system och har inga funderingar på ett öppet 

system.  

 

(f)Använder andra tillverkare andra former av protokoll för att lösa 

samma uppgift? 

(s)Ingen aning vad konkurrenter gör. 

 

 

 



 Bilaga C – Intervjuer 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Kent Lennartsson, Forskningschef, Kvaser AB 

 

(f) J1939 och ISOBUS är väldigt lika, hur skiljer dem sig åt? 

(s) ISOBUS är samma som J1939, det ägarna av ISOBUS gjorde var att de 

tog strukturen från SAE J1939 rakt av och modifierade den (lade till 

saker och plockade bort) för att den skulle passa bättre gentemot 

traktorsidan (jordbruk).  

 

(f) Vad är ISOBUS främsta område? 

(s) Mest jordbruk, men ISOBUS är avsedd både för jord och skogsbruks 

maskiner. Bygger på J1939 men fungerar bara delvis med enheter som 

bygger på J1939. 

RV´s (husbilar) använder snarlik men modifierad version av J1939 som 

inte är kompatibel med ordinarie J1939 

Sedan har vi marin sidan som använder NMEA2000, som är en 

undergrupp till J1939. Skall vara kompatibel med J1939. 

Mercury Marine använder dock sin egen kommunikations standard 

SmartCraft som bygger på CanKingdom by Kvaser. 

 

 

(f) J1939 främsta område?  

(s) Lastbilar, alla dieselmotorer använder J1939 som standard för att 

kommunicera inom motorn och mellan motorns ECU:er. 

 

(f) Finns det andra sätt att bygga upp ett interface mellan redskap och 

maskin? 

(s) Man skulle kunna använda CANopen till exempel, CANopen är ett 

system som inte har några standarder, utan där bygger man sitt eget 

drivsystem för sitt egna ändamål med olika så kallade ”profiler” (typ 

enablers)  

 

(f) Kan du förklara skillnaden mellan PGN och SPN? 

(s) SPN (Suspect Parameter Number) är lista över parametrar som finns 

inom ett PGN (Parameter Group Number) 

 

(f) Vars finns standarden för vars PGN och SPN specificeras, och hur 

bygger olika branscher olika PGN respektive SPN? 
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(s) Dokumentet J1939-71 (reds numer J1939DA) ger svar på alla PGN 

och SPN som finns inom standarden. PGN och SPN kan användas löst 

inom grupp om alla är med på vilka PGN och SPN som adresserar till 

vad. Det lättaste är att bara bygga sin egen standard och hoppas att inte 

SAE i framtiden använder de PGN:er och SPN:er som man valt att 

använda, då kan en konflikt teoretiskt sett kan uppstå på bussen om så 

sker. 

 

(f) har du några tips på hur man gör för att bygga standard inom 

bransch? 

(s) Om rätt skall göras skall Engcon och alla konkurrenter gå ihop och 

försöka bygga en standard inom SAE J1939 eller ISO 11783 och få fram 

alla adresser dem behöver. 

 

(f) Finns det fler typer av standarder som är liknande? 

(s) En marin standard kallad NMEA 2000 finns, där frågade NMEA SAE 

och fick använda deras J1939 som en mall och har egna PGN och SPN 

som är deras att förfoga över. NMEA har en egen grupp PGN och SPN 

som dem förfogar över. 

 

(f) Vet ni hur tillverkare som exempelvis Volvo CE gör inom 

maskinnätverk? 

(s) Volvo CE tar det dem får från motortillverkarna, J1939 är i alla 

dieselmotorer. Volvo Penta gör många av motorerna inom Volvo CE 

och tar då också J1939 för att det handlar om dieselmotorer.  

 

 

 

  



 Bilaga C – Intervjuer 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Piotr Lada, Applikationsingenjör, DASA Systems AB 

 

(f) Vad gör DASA systems? 

(s) DASA systems gör mätsystem inom skogsbranschen, skördare & 

skotare styrsystem, (aptering och styrning av maskin), jobbar mestadels 

inom skog men andra branscher också, t.ex. cloud lösningar för 

administrativ översikt, koll på maskinpark. 

 

(f) J1939, används det inom skogsbranschen? 

(s) Skogen använder mest J1939, eller på annat sätt CAN-buss baserade 

system. Tillverkarna bygger ofta sina egna PGN och SPN för att sköta 

adresseringen inom maskinen. 

Maskintillverkarna använder ofta J1939 standardiserad PGN SPN för 

knappar, joystick, (ganska ofta) Pumpställning använder oftare egen 

standard. Där bara byta PGN, SPN för ny maskintillverkare. 

 

(f) Tips för implementering av standardsystem inom bransch? 

(s) En standard inom europa med J1939, grävmaskiner använder en 

annan form av J1939 (antar andra PGN SPN:er). 

Maskintillverkare vill ofta basera på CAN-buss, men stänger ute andra 

från att lyssna på kommunikationen då dem vill behålla 

marknadsandelar på tillbehörsmarknaden också. 

 

(f) Hhur löser ni på DASA inkoppling? 

(s) På grävmaskiner DASA kopplar ofta direkt på pump för att få igång 

pumpsystemet via I/O box.  Finns några större tillverkare i Nordamerika 

som börjar gå över till CAN-buss. Pumpställning olika på olika 

marknader, börjar komma in på CAN-buss även där. I Europa, pump 

flow/pressure request är gjort via CAN-buss. 

 

(f) Vad tror ni på DASA om inkoppling framåt sett? 

(s) CANbus är standard i Europa. I Nordamerika, CANbus blir mer och 

mer populärt. Nya maskiner brukar ha CAN-buss för kommunikation 

inom maskinen och möjlighet för att enkelt kunna koppla in tillbehör på 

maskinen. DASA har en operational monitoring mjukvara, box som 

loggar all kommunikation kring CAN-buss, detta för att logga 

bränsleförbrukning och produktion. Kan användas för att 

lyssna/analysera maskins kommunikation. 



 Bilaga D – CAN-buss 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Bilaga D – CAN-buss dataram 

Uppbyggnad av dataram inom CAN-buss presenteras här. 

SOF – Start of Frame – Start av Ram – en singel dominant bit markerar 

start av meddelande, och används för att synkronisera noderna på en 

buss efter att varit i inaktivt läge. 

Identifierare – Standard CAN använder 11 bit för identifiering, dominant 

0 skriver över recessiv 1. 

RTR – Remote Transmission Request – begäran fjärrtransmission – denna 

bit är dominant när information söks från annan nod. Alla noder för ra-

men, men ID bestämmer vilken nod som skall svara på meddelandet. 

IDE – Identifier Extension – Utökningsidentifiering – en dominant bit be-

tyder att en standard CAN id utan förlängning sänds. 

r0 – reserverad bit (för framtida användning). 

DLC – Data Length Code – datalängdskod – 4 bit inrymmer mängd data 

som sänds. 

Datafält – upp till 64 bits av applikationsdata kan sändas. 

CRC – Cyclic Redundancy Check – cyklisk redundans check – 15 bitar 

plus 1 bit avgränsare (16 bit) 

innehåller checksumma (antalet bits sända) för data och check av sådan. 

ACK – Acknowledge – Bekräftelse - skickas som recessiv bit, där varje 

nod som tar emot ett meddelande (även den inte är tillägnad denna) 

skickar tillbaka meddelandet med en dominant bit för att meddela sän-

dande nod att meddelandet är mottaget och inte innehåller fel. 

EOF – End of Frame – slut på ram – 7 bits fält som markerar slutet på 

dataram. 

IFS – Inter Frame Space – mellanramsutrymme – 7 bitar krävs mellan ra-

marna krävs för att en korrekt mottagen ram skall förflyttas till korrekt 

position i meddelande buffert. 

Det som skiljer Utökade CAN med standard CAN är följande: 

SSR – Sustitute Remote Request – Ersätter RTR biten från standard CAN 

i den utökade CAN 



 Bilaga D – CAN-buss 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

IDE – En recessive bit här indikerar att en större identifierare finns inom 

ramen, dem 18 bitar utökade id följer IDE. 

r1 – efterföljande efter RTR och r0 följer denna extra utökad bit för utökad 

CAN. 

 

 


