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Abstract 
A serial bus called ISOBUS based on CAN is becoming more and more common in the 

agriculture and forestry industry. The bus specifies communication between tractors and their 

implements. Earlier each implement had its own monitor to show its functionalities, which 

could lead to a lot of monitors in the tractor cabin. ISOBUS requires only one monitor, called 

VT (Virtual Terminal), regardless of the manufacturer of the implement. 

The aim of this thesis is to implement ISOBUS at Ålö’s ECU (Electronic Control Unit) so 

that it can present its functionalities to VT. The aim is to integrate a purchased third party 

commercial ISOBUS library on ECU. The amount of work to achieve ISOBUS compatibility 

without third party library shall be estimated, and if there is time the task shall also be carried 

out. An object pool based on Ålö’s existing interface shall be created, where the object pool is 

the graphical interface shown at VT. A demonstrator of ISOBUS VT shall be done. 

To implement the third party library hardware functions towards the CAN-bus was required. 

The hardware functions include receiving messages from a buffer and send messages directly 

on the bus. For the library to be alive and running it had to be initialized and a periodic call to 

the library had to be done. The result is that the library was implemented on ECU and data 

flows between ECU and VT.  

To achieve ISOBUS compatibility without third party library the existing protocol on Ålö’s 

ECU has to be removed by a base support for ISOBUS. Then a last part must be written to 

achieve full compatibility. Commands that the ISOBUS standard defines between ECU and 

VT has to be written, and callback functions that is called when VT sends commands to ECU. 

Management of answers and errors also have to be implemented. ISOBUS compatibility 

without third party library wasn’t carried out, but the amount of work was estimated and a 

general description of what has to be done is written. The conclusion is that it requires a lot of 

work and scrutiny of the standard. The advantage is that you get an insight into how the 

system works and the ability to influence functionalities yourself. 

The object pool design was based on Ålö’s existing interface. Menu systems was 

implemented, and a linear bar graph and a meter have the possibilities to show height and 

angle of the tractor loader bucket. Different ways to show a menu system has been discussed. 

The result is an object pool with the basic functions for Ålö’s interface, the demonstrator 

presents these functionalities. The interface for VT can be made quite similar to Ålö’s existing 

interface, with some differences such as fonts, image quality and menu functions. 



 

 

 

Sammanfattning 
En seriell buss kallad ISOBUS baserat på CAN blir allt vanligare inom jordbruk- och 

skogsindustrin. Bussen reglerar hur kommunikationen mellan traktorer och redskap fungerar. 

Tidigare har varje redskap haft en egen monitor för att se över redskapets funktioner, vilket 

innebär att det kan bli många skärmar i traktorhytten. Med ISOBUS behövs bara en monitor, 

så kallad VT (Virtuell Terminal), oavsett tillverkare av redskapet.  

Syftet med detta examensarbete är att implementera ISOBUS på Ålö:s ECU (Electronic 

Control Unit) för att denna ska kunna presentera sina funktioner på VT. Målet är att integrera 

ett inköpt tredjeparts kommersiellt ISOBUS bibliotek på ECU. Arbetet för att uppnå ISOBUS 

kompatibilitet utan tredjepartsbiblioteket skall uppskattas, och om tid finns utföras. En 

objektpool baserat på Ålös existerande gränssnitt ska skapas, där objektpoolen är det grafiska 

interface som visas på VT. En demonstrator av ISOBUS VT skall sättas upp. 

För att implementera tredjepartsbiblioteket krävde biblioteket hårdvarufunktioner mot CAN-

bussen. Hårdvarufunktionerna tar bland annat emot meddelanden från en buffert och skickar 

ut meddelanden direkt på bussen. För att biblioteket skulle vara igång och köra måste det 

initieras och ett periodiskt anrop göras till biblioteket. Resultatet är att biblioteket 

implementerades på ECU och att det flödar trafik mellan ECU och VT.  

För att uppnå ISOBUS kompatibilitet utan tredjepartsbibliotek måste det existerande 

protokollet på Ålös ECU bytas ut med ett grundstöd för ISOBUS. Sedan måste en egen del 

skrivas för att uppnå full kompatibilitet. Här behöver bland annat kommandon som ISOBUS 

standarden definierar mellan ECU och VT skrivas, samt callbackfunktioner som anropas då 

VT skickar kommando till ECU. Hantering av svar och felmeddelanden vid kommunikation 

måste också implementeras. Att uppnå ISOBUS kompatibilitet utan tredjepartsbibliotek hann 

inte utföras, däremot uppskattades arbetet och en översiktlig beskrivning om vad som behöver 

utföras gjordes. Slutsatsen är att det kräver väldigt mycket arbete och finläsning av 

standarden. Fördelen är att man får en inblick i hur systemet fungerar och möjligheten att 

påverka funktionaliteter själv. 

Objektpoolen utformades efter hur Ålös existerande gränssnitt ser ut. Menysystem 

implementerades, samt att streckdiagram och en cirkulär mätare har möjligheten att visa höjd 

och vinkel på traktorskopan. Olika sätt för att visa ett menysystem har diskuterats. Resultatet 

är en objektpool med grundläggande funktioner för Ålös gränssnitt, demonstratorn visar dessa 

funktionaliteter. Resultatet visar på att det går att få gränssnittet för VT ganska likt Ålös 

existerande, med vissa skillnader som typsnitt, bildkvalité och menyfunktioner.  
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Ordlista 
 

CAN - Controller Area Network. Standard för fordonsbuss. 

ISOBUS – ISO 11783. Standard som bygger på CAN.  

SAE J1939 - Standard för kommunikation i fordon. Definierar 5 lager i OSI modellen 

inkluderat CAN. Innehåller hur kommunikationen över CAN går till. 

VT – Virtuell Terminal. ISOBUS kompatibel monitor placerad i traktorhytten i ett ISOBUS 

system.  

ECU - Electronic Control Unit. Datorenhet som kontrollerar elektriska system i fordon.  

Objektpool – En samling objekt som definierar gränssnittet för en ISOBUS kompatibel ECU. 

ID – Del av ett meddelandes identifierare, anger destinationsadress för meddelandet. 

PGN – Parameter Group Number. Del av ett meddelandes identifierare. Anger meddelandets 

riktning, destination samt sändare. 

FIFO – First In First Out. Ett sätt att hantera data vid köer eller stackar. 

CA – Controller Application. Term som kommer från ISOBUS. Mjukvara som finns på ECU, 

kan finnas en eller flera.  
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 Inledning 
Rapporten beskriver ett examensarbete utfört i samarbete med Ålö AB.  

 Bakgrund 
Allt fler jordbruks- och skogsmaskiner stödjer en seriell buss kallad ISOBUS. Denna buss 

reglerar hur kommunikationen mellan traktorer och redskap ska fungera. Tidigare har varje 

redskap till en traktor haft en egen monitor för att kunna se över redskapets 

funktioner/inställningar. Detta innebär att en traktorförare med flera redskap har väldigt 

många skärmar i traktorhytten. Standarden ISOBUS gör det möjligt att visa samma info på 

endast en skärm så kallad VT (Virtual Terminal) oavsett tillverkare av redskapen (Oksanen, 

Öhman, Miettinen & Visala 2005). 

 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att implementera ISOBUS på Ålös ECU (Electronic 

Control Unit) för att möjliggöra utbyte av information mellan denna och VT och presentera 

ECU:ns funktioner/inställningar på VT:n. 

 Mål 
Målet är att integrera ett inköpt tredjeparts kommersiellt ISOBUS bibliotek från företaget 

OSB på en existerande ECU. Arbetet som skulle krävas för att uppnå ISOBUS kompatibilitet 

utan att köpa in biblioteket ska uppskattas, och om tid finns ska detta även utföras. En 

objektpool består av olika objekt som till exempel knappar, masker och bilder. Dessa objekt 

är det grafiska interface som visas på VT. En sådan objektpool ska skapas baserat på Ålös 

redan existerande grafiska interface, samt en demonstrator av ISOBUS VT. Dokumentation 

om de två olika vägarna för att uppnå ISOBUS ska göras. 

En frågeställning har utarbetats: 

 Vad krävs för att Ålös befintliga system ska bli ISOBUS kompatibelt? 

 Vad krävs för att implementera tredjeparts ISOBUS biblioteket på Ålös ECU? 

 Hur mycket arbete kan behövas läggas ned för att uppnå ISOBUS 

kompatibilitet utan att köpa in ISOBUS biblioteket? 

 Hur pass likt går det grafiska utseendet på VT att få jämfört med det 

existerande grafiska interfacet? 

 Begränsningar 
Systemet ska ses som en demonstrator. Finns inte tid kommer till exempel inte alla funktioner 

i det existerande grafiska interfacet ha motsvarande objekt i objektpoolen. Som redan nämnt 

kommer delen för att uppnå ISOBUS kompatibilitet utan tredjeparts bibliotek att göras endast 

om tid finns. 
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 Teori 
Dokument som använts för att komma fram till teoridelen är främst standarden ISO 11783 del 

6, samt Internetkällor från världens större jordbruksföretag. 

 ISOBUS historia 
Sen 1992 har standarden ISOBUS (ISO 11783) utvecklats av ISO (International Organization 

for Standardization). Standarden reglerar hur kommunikationen mellan traktorer och dess 

redskap ska fungera baserat på protokollet CAN 2.0b (Controller Area Network). ISOBUS 

består av fjorton delar där vissa är baserade på fordonsprotokollet DIN 9684 och vissa på SAE 

J1939. De senaste delarna släpptes inom åren 2006-2015 (Jefferson u.å; Oksanen et al. 2005).  

ISOBUS fick sitt genombrott då många tillverkare insåg att en standardbuss var enda 

lösningen för att undgå problemet med flera skärmar i traktorhytten. En internationell 

organisation AEF grundades 2008 av sju internationella företag inom jordbruksindustrin, och 

är den part som främjar och marknadsför ISOBUS idag samt driver standarden framåt så att 

fler ska börja använda denna (AEF 2017). Numera är det mer än 250 tillverkare som använder 

ISOBUS standarden och det finns mer än 17000 ISOBUS kompatibla redskap runt omkring i 

världen (Kverneland group u.å.a; Kverneland u.å.b). Dessutom blir det allt vanligare med 

elektronik inom jordbruk. 

 ISOBUS olika delar 
ISO 11783 stödjer två eller fler nätverkssegment. De nätverk som behandlas i detta arbete är 

traktorbussen och implementbussen.   

2.2.1 Systemöversikt 

Traktorbussen behandlar kommunikation för att traktorn ska kunna köras, den kopplar till 

exempel ihop motor med styrpanel. Implementbussen behandlar kommunikation mellan 

redskap samt mellan redskap och traktor. Denna buss sträcker sig från traktor till redskap som 

illustrerat i Figur 2.1, och har anslutningar för att koppla fler redskap till bussen. En traktor-

ECU (TECU) behövs för att koppla ihop traktorbussen med implementbussen (SIS 2007). 
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Figur 2.1 Systemöversikt av ISOBUS. 

2.2.2 ECU 

ECU (Electronic Control Unit) är en enhet som kontrollerar elektriska system i fordon. 

Traktor ECU:n sitter mellan traktor- och implementbussen för att isolera dessa bussar 

elektriskt samt reglera kommunikationen mellan dem (SIS 2007). Standarden refererar till 

ordet Working Set som används för endast en ECU eller en grupp ECU:er. I en grupp utses en 

ECU till Master som sköter kommunikationen med VT vid uppstart (SIS 2014). I detta arbete 

kan Ålö:s ECU ses som Master i ett Working Set bestående av endast en ECU, och kommer 

att refereras till endast som ECU hädanefter. 

2.2.3 Virtuell terminal 

En VT (virtuell terminal) är en typ av ECU bestående av en grafisk display med stöd för 

inmatning från operatör. På denna kan funktioner/inställningar för ISOBUS kompatibla 

redskap visas och den kan även ta emot data från användaren. Då ett redskap ansluts till 

implementbussen laddas dess användarinterface – bestående av en objektpool – över till VT 

och användaren kan sedan styra eller se redskapets funktioner via terminalen. ISOBUS 

standarden definierar generellt sett bara funktionerna för användargränssnittet, designen är 

upp till tillverkaren. Men vissa restriktioner finns för att uppnå kompatibilitet mellan olika 

tillverkare (SIS 2014; Oksanen et al. 2005).  

2.2.4 Objektpool 

En objektpool består av flera olika objekt som definierar användargränssnittet som visas på 

VT, dessa objekt presenteras senare i detta avsnitt. Varje objekt i poolen har ett unikt ID. 

ECU:n överför objektpoolen till VT vid uppstart men kan också använda en redan existerande 

objektpool lagrad i VT:s minne om det finns ett sådant. VT kan lagra flera objektpooler 

samtidigt, detta är smidigt då objektpooler kan skiljas endast på språk. Istället för att överföra 

en objektpool varje gång användaren vill byta språk, finns den redan lagrad på VT (SIS 2014). 

Kommunikationen mellan ECU och VT startar genom att både ECU och VT gör anspråk på 

en ledig adress. VT skickar sedan sitt statusmeddelande som sänds periodiskt så att ECU:n 
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ska veta att VT fortfarande är närvarande och vilken status den har. ECU:n skickar ett 

liknande statusmeddelande så att VT i sin tur ska veta att denna fortfarande är där. Sedan 

sänds info från VT om version, språk mm. ECU skickar en begäran om att få veta om VT har 

en objektpool sparad i minnet med kommandot Load Version. Om VT inte har det eller om 

den objektpoolens versionsnamn skiljer från ECU:ns objektpool, sker överföringen av 

objektpool från ECU. Om VT har en sparad objektpool i minnet med samma versionsnamn 

som den objektpool ECU:n vill skicka, sker ingen överföring. Istället används den sparade 

poolen. Se Figur 2.2 för bild över hur kommunikationen sker vid uppstart (SIS 2014).  

ECU gör en förfrågan till VT vid uppstart om dess förmågor, och justerar objektpoolen 

baserat på svaret. ECU kan göra ändringar på objektpoolen som skalning, typsnitt och färger 

beroende på vad VT stödjer (SIS 2014).  

 

Figur 2.2. Kommunikationen vid uppstart mellan ECU och VT. 

All information som visas på VT representeras av objektpoolen. Objektpoolen delas in i olika 

masker; datamask, alarmmask och softKeymask. Objekt som knappar, bilder och textsträngar 

finns också listade i objektpoolen. Objekten ordnas i en hierarki med föräldraobjekt och 

barnobjekt. Hierarkin fungerar så att föräldraobjekten processas som ”djupet-först”. Se Figur 

2.3 för skiss av de olika maskerna (SIS 2014). 
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Figur 2.3. Virtuell Terminal. 1. Datamask. 2. Fysisk skärm. 3.SoftKey Mask. 4. Virtuell SoftKey knapp.  

5. Fysisk SoftKey. 6. Virtuell Knapp. 

Datamask 

En datamask kan man säga är ett lager där olika underobjekt kan visas, som till exempel 

knappar, bilder eller textrutor. En kvadratisk datamask väljs alltid för att garantera att 

gränssnittet visas korrekt oavsett om VT är placerad horisontellt eller vertikalt. Den minsta 

storleken på denna mask är 200x200 pixlar. Alarmmask är en typ av datamask, på denna visas 

varningar och larm (SIS 2014). 

SoftKey Mask 

En yta separerad från datamasken på VT-skärmen är reserverad för softKey masken. På 

softKey masken kan knappar placeras, så kallade softKeys som mjukvaran kopplar olika 

funktioner till. Man skiljer på virtuella och fysiska softKeys, en virtuell softKey är placerad i 

gränssnittet, en fysisk finns på själva VT. Virtuella softKeys fungerar som vanliga knappar 

vid touchskärm. Hos en VT utan touchskärm kopplas en fysisk softKey till den virtuella 

softKey, vilket innebär att om en fysisk trycks ned tolkar mjukvaran det som att den 

tillhörande virtuella softKey trycks ned. På en softKey kan bilder eller textsträngar placeras 

(SIS 2014). 

Man skiljer på virtuella knappar och softKeys. En virtuell knapp placeras på en datamask och 

är avsedd för att användas till VT med touchskärm. En softKey placeras på en softKey mask 

och kan som tidigare nämnt kopplas till en fysisk softKey på VT. SoftKeys kan användas för 

VT både med eller utan touchskärm (SIS 2014). 

Om det finns fler virtuella softKeys i gränssnittet än vad det finns fysiska softKeys på VT 

måste så kallade navigeringssoftKeys användas. Dessa placeras längst ned i stapeln av 

virtuella softKeys och ska kunna bläddra mellan sidor av softKeys, se Figur 2.4. Genom att 

bläddra höger eller vänster visas nästa sida av softKeys (SIS 2014). 
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Figur 2.4. NavigeringssoftKeys används då det finns fler virtuella softKeys än fysiska på VT. 

Den mask som visas på VT sägs vara aktiv. Det går enkelt att byta den aktiva masken genom 

att ECU:n skickar kommandot Change Active Mask eller Change Soft Key Mask om det rör 

sig om en sådan (SIS 2014). 

Container 

Standarden definierar ett objekt kallat container. Denna kan man se som en osynlig ruta som 

logiskt ordnar objekt i grupper. Alla objekt innanför rutan tillhör containern. Detta objekt är 

smidigt att använda om man vill göra flera objekt osynliga eller synliga. Genom att använda 

kommandot Hide/Show Object riktat mot containern blir alla objekt innanför den också 

osynlig/synlig (SIS 2014). 
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 Metod 

 

Figur 3.1. Systemöversikt för Ålös ECU tidigare. 

I Figur 3.1 visas en systemöversikt för hur Ålös ECU såg ut tidigare. Då bestod lagren på 

ECU av en hårdvarudrivrutin samt CAN-drivrutin och ovanpå detta J1939, som sedan 

kommunicerar med Ålös befintliga monitor Q-companion. 

I Figur 3.2 visas två olika systemöversikter för hur Ålös ECU ser ut då den är ISOBUS 

kompatibel med de två olika tillvägagångssätt som detta examensarbete behandlar. Översikten 

till vänster visar systemet då tredjeparts ISOBUS biblioteket används. En applikation ska 

skrivas som innehåller funktioner mot CAN-drivrutinen för att biblioteket ska få tillgång till 

CAN-bussen, illustrerat av den orangea pilen i figuren. Protokollet J1939 kommer att bytas ut 

mot ISOBUS biblioteket och den befintliga monitorn byts ut mot en VT.  

 

Figur 3.2. Två olika systemöversikter för Ålös ECU då den är ISOBUS kompatibel. 
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Översikten till höger visar systemet då ISOBUS kompatibilitet uppnås utan tredjeparts 

biblioteket. Här kommer man att migrera från J1939 till ett grundstöd för ISOBUS (ISOBUS 

modul), detta grundstöd byter ut J1939. För att få full ISOBUS kompatibilitet behövs en sista 

del läggas till ovanpå grundstödet, denna del kommer då behövas skrivas själv. 

Objektpoolen representerar det grafiska som visas på VT och skickas från ECU till VT. 

Denna skapas i ett grafiskt program ISO-designer som genererar outputfiler. 

 ISOBUS bibliotek 
Då ISOBUS biblioteket skulle börja implementeras upptäcktes det att det inte fungerade så 

som Ålö trott från tidigare kontakt med företaget OSB. Det hade då verkat som att J1939 

modulen skulle tas bort helt från ECU:n, och ISOBUS biblioteket ersätta detta. Sedan skulle 

datatrafik gå mellan CAN-drivrutinen och biblioteket genom enstaka funktioner som min 

applikation skulle tillhandahålla. Men det visade sig att ISOBUS biblioteket inte hade 

mjukvarufunktioner för att skicka/ta emot data, därför behölls J1939 på ECU:n och ISOBUS 

biblioteket lades bredvid.  

Senare under implementeringen insågs det att både J1939 och ISOBUS biblioteket har 

nätverksprotokoll. Detta skapar problem då en av nätverksprotokollets uppgifter är att slå ihop 

meddelanden större än 8 bytes som ska hänga samman. Om både ISOBUS biblioteket och 

J1939 gör detta innebär det att applikationen kommer tolka data fel. Därför beslutades det att 

ta bort J1939. Eftersom ISOBUS biblioteket inte har några mjukvarufunktioner för att skicka 

eller ta emot data uppstod problem då J1939 togs bort, då detta protokoll hanterade det innan. 

För att lösa detta skapades en hårdvarubrevlåda som tar emot CAN-meddelanden direkt från 

bussen och anropar en callbackfunktion. En cirkulärbuffert skapades också. I 

callbackfunktionen anropas buffertfunktionen push_data och CAN-meddelandet läggs in på 

nästa lediga plats i cirkulärbufferten. ISOBUS biblioteket kan sedan hämta ut meddelanden ur 

bufferten om det finns några tillgängliga. Kod för cirkulärbufferten finns i Bilaga 1. 

Bufferten skrevs som en lista bestående av 64 element, där varje element är en struktur av 

CAN-meddelande. En pekare front pekar alltid på det element som lagts in senast, och 

pekaren rear pekar på det element som lades in först. Se Figur 3.3 för ett exempel på en 

cirkulärbuffert med 8 element. Att plocka ut element sker enligt FIFO (First In First Out), det 

element som lades in först plockas ut först. 
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Figur 3.3. Cirkulärbuffert, höger bild visar en full buffert. 

Då ISOBOUS biblioteket implementerats på ECU:n var det dags att skriva funktionerna mot 

CAN-drivrutinen. Dokumentationen som följde med ISOBUS biblioteket beskrev att 

tillgången till CAN fås genom en callback mekanism. För detta behövdes 6 olika hårdvaru-

callbackfunktioner tillhandahållna av applikationen. Bland annat enablar/disablar dessa 

funktioner CAN-bussen samt skickar/tar emot CAN-meddelanden från CAN-drivrutinen. En 

av dessa callbackfunktioner kodades så att den anropar buffertfunktionen pop_data. Om det 

finns CAN-meddelande lagrade i bufferten hämtas det meddelande som lades in först. Den 

callbackfunktion som skickar CAN-meddelanden gör detta direkt ut på CAN-bussen. 

Förutom callbackfunktionerna mot CAN-drivrutinen krävde biblioteket också en callback 

mekanism av säkerhetsfunktioner som ska kunna notifiera applikationen om säkerhetsrisker 

uppstår. I detta examensarbete kommer dessa funktioner att returnera tomma pekare därför att 

de inte är av betydelse för uppgiftens syfte. 

Vid implementering av ISOBUS biblioteket beskriver dokumentationen att biblioteket kan 

befinna sig i tre olika faser; initiering, körläge och avstängningsläge. För att komma till 

körläget måste initieringen göras först. Denna görs genom att anropa ett antal funktioner i rätt 

ordning där olika variabler sätts. Variabler som sätts är bland annat Local Control Function, 

initieringsadress, hårdvarucallbackfunktioner nämnda ovan, VT-callbackfunktioner och 

adress till objektpool. När initieringen avlutas hamnar biblioteket i körläge, och måste anropas 

periodiskt för att fortsätta vara igång. Detta anrop görs i Ålös applikations mainTask-funktion. 

Sedan kan biblioteket avslutas genom att anropa vissa inaktiveringsfunktioner. 

Den kod som jag skrivit har programmerats i språket C och lagts till i Ålös applikationskod. 

Detta har sedan kompilerats via en byggserver som skapar en hex-fil. Filen har sedan laddats 

över till ECU:n. Genom att lyssna på CAN-trafiken mellan ECU och VT med programmet 

BUSMASTER har felsökning kunna göras. Resultaten har sedan setts på VT skärmen. 
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 Objektpool 
För att objektpoolen ska vara kompatibel med VT behövdes VT:ns egenskaper tas reda på. 

Meddelanden i BUSMASTER skapades med rätt PGN och ID och skickades till VT:n 

samtidigt som CAN-bussen avlyssnades. Meddelandet Get Memory Message skickades och 

VT svarade med Get Memory Response. Här talar VT:n om dess VT version vilket var 

version 4. Genom att skicka Get Hardware Message talade VT:n om att den har stöd för 256 

färger samt att skärmen är av storleken 480x480 pixlar.  

Objektpoolen skapades i programmet ISO-designer. Gränssnittets storlek bestämdes till 

200x200 pixlar för att också kunna passa mindre skärmar än Ålös VT.  

3.2.1 Ålös existerande gränssnitt 

Ålös existerande interface är det som styrde hur objektpoolen designades. Då Ålös 

existerande skärm kallad Q-companion slås igång ser startmenyn ut som Figur 3.4 visar. Här 

finns fyra olika menyval som ses som orangea rutor. Denna skärm har ingen touch utan allt 

styrs med fyra stycken fysiska knappar. Genom att välja Weighing som är det första valet till 

vänster i menyn kommer man vidare Weighing View. 

 

Figur 3.4. Startmeny för Q-companion 

I Weighing View, se Figur 3.5, kan man väga lasten i traktorredskapet. Här avses redskap 

vara till exempel en traktorskopa, pallgaffel eller motsvarande. Lastvikt i kg och summan av 

flera viktuppskattningar visas som text. Höjden på skopan visas till vänster i figuren med ett 

linjärt streckdiagram och vinkeln på skopan visas av den cirkulära mätaren i mitten. Här kan 

man också ta sig tillbaka till startmenyn genom att använda första valet till vänster i menyn. 

En mätning av lastvikten kan göras i automatisk eller manuellt läge. I det automatiska läggs 

den uppmätta vikten till i en totalsumma av flera mätningar. I det manuella läget kan man 

själv välja att lägga till eller dra bort vikten från totalsumman. I detta läge byts menyvalen 

längst ned i Figur 3.5 ut till andra val för att kunna göra detta. 
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Figur 3.5. Weighing View för Q-companion. 

Genom att välja valet längst till höger i startmenyn kommer man till Settings. Här ser Ålös 

interface ut som Figur 3.6 visar. Genom att använda pilarna i menyn kan man bläddra nedåt 

för att se fler inställningar, och den textrad som navigatorn befinner sig på har vit bakgrund. 

Om man fortsätter navigera nedåt i menyn scrollas den uppåt och nya val kommer fram längst 

ned. 

 

Figur 3.6. Settings för Q-companion. 

3.2.2 Ålös gränssnitt på VT 

Menysystem liknande Ålös går enkelt att skapa direkt i ISO-designer genom att använda sig 

av event. Det finns flera olika event att välja beroende på vad för objekt eventet ska kopplas 

till. Till exempel kan ett event kopplas till en knapp då det finns att välja bland annat 

OnKeyPress och OnKeyRelease. Dessa event triggas då knappen trycks ned respektive släpps 

upp. Till ett event kopplas sedan ett makro som talar om vad som ska hända då eventet 

triggas. Ett vanligt makro är ChangeActiveMask som ändrar den aktiva datamask som visas 

på VT:n. Ett makro sker lokalt på VT utan inblandning från ECU. 

Ålös VT har touchskärm och inga fysiska softKeys. I detta projekt har därför antalet virtuella 

softKeys inte behövts begränsas till antalet fysiska. Startmenyn gjordes som en datamask 

innehållande Q-companion loggan. Till denna datamask kopplades en SoftKey mask där de 
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fyra olika menyvalen finns på fyra olika Soft Keys. Se Figur 3.7 för bild från simulering av 

objektpoolen i programmet ISO-designer.  

 

Figur 3.7. Gränssnittet för startmenyn, simulering i ISO-designer. 

Till den SoftKey som ska ta en vidare till Weighing View kopplades ett event för 

knapptryckning och till detta ett makro som ändrar aktiv datamask. Den datamask som då blir 

aktiv är den för Weighing View. 

Weighing View gjordes också som en datamask med tillhörande softKey mask, se Figur 3.8. 

På dessa softKeys finns de fyra olika menyvalen som finns i Figur 3.5. På datamasken finns 

ett linjärt streckdiagram, en cirkulär mätare och en textsträng. Den softKey längst ned i 

menyn ändrar aktiv datamask till startmenyn igen vid knapptryckning.  

För att ändra värden på streckdiagrammet och mätaren används bibliotekskommandot 

eIsoStackVtQChangeNumericValue, då ECU skickar ett nytt värde för visarna till VT. 

Textsträngens text ändras på samma sätt med bibliotekskommandot 

eIsoStackVtQChangeStringValue. 

De nya menyvalen på Q-companion som framträder vid manuellt läge (avsnitt 3.2.1) vid 

mätning av vikt skulle enkelt kunna implementeras genom att använda makrot Change 

SoftKey Mask som behåller den aktiva datamasken men byter softKey mask. På dessa 

softKeys kan det då finnas andra bilder eller text som är kopplade till andra händelser. 

 

Figur 3.8. Gränssnitt för Weighing View, simulering i ISO-designer. 
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Gränssnittet för Settings gjordes som en datamask med de olika menyvalen representerade av 

textsträngar. Varje textsträng står till vänster om den softKey den är ihopkopplad med enligt 

Figur 3.9. I simulering av objektpoolen syns inte de olika softKeys då de är helsvarta vilket 

kan ses i figuren. VT lägger sedan till en ljusare ram runt varje softKey på skärmen, och på 

masken i Figur 3.9 finns 6 stycken softKeys. 

 

Figur 3.9. Gränssnitt för Settings, simulering i ISO-designer. 

Genom att trycka på den softKey med pil ändras aktiv datamask samt softKey mask, och fler 

val i Settings syns enligt Figur 3.10. Här testades det också lägga in en funktion för att spela 

upp ett ljud som hörs då softKey för Alarm trycks ned. Då anropas VT-callbackfunktionen 

fpvVtSoftKeyActivation (behandlas senare i detta avsnitt) varefter det kontrolleras att den 

aktiverade softKey har rätt ID. En funktion anropas i ISOBUS biblioteket och ECU skickar 

kommando till VT om att spela upp ett ljud med den frekvens och längd man valt. Det går 

också att ställa volym på VT genom en annan biblioteksfunktion. Den valda volymen blir då 

procentuell av den volym som fysiska VT har inställt. 

 

Figur 3.10. Gränssnitt för fler Settings, simulering i ISO-designer. 

I Q-companion markeras det menyval som är aktivt med vit bakgrund. Istället för att ha en 

softKey för varje val som i Figur 3.9 och Figur 3.10 skulle man kunna ha två softKeys med 

bilder som visar en pil upp respektive ned. Genom att trycka på dessa kan man bläddra i 

menyvalen och den som är aktiv får en vit bakgrund, precis som i Q-companion. För att 

implementera denna funktion krävs inblandning från ECU. En räknare är nödvändig som 

räknar upp då SoftKey med pil upp trycks ned, och räknar ned då pil ned trycks ned. På så sätt 

håller applikationen reda på vilket menyval som är aktivt och kan ändra bakgrundsfärg med 

kommandot Change Background Colour. En softKey som säger ”ok“ skulle också behövas för 
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att kunna välja. När ”ok” trycks ned kontrollerar applikationen vilket menyval som är aktivt 

och anropar den funktion som är kopplad till det valet. 

Ännu ett sätt att designa menyn är en scrollningsfunktion. Istället för att ha en softKey med 

pil åt höger som i figur Figur 3.9 skulle en scrollning av menyn kunna användas som Q-

companion gör idag. Genom att markera det aktiva menyvalet som beskrivet nyss, skulle man 

kunna navigera nedåt i menyn för att få fram fler val. För att implementera en 

scrollningsfunktion på VT krävs det inblandning från ECU. Med pilen åt höger som i Figur 

3.9 behöver inte ECU delta för att få fram fler menyval, detta görs lokalt på VT med hjälp av 

makron som byter aktiv softKey mask. För att scrolla skulle applikationen behöva hålla reda 

på när det menyval längst ned blir aktivt och sedan ändra texten i strängarna, eller göra valen 

osynliga och de nya valen synliga med kommandot Hide/Show Object och användande av 

containers.  

Standarden ISO 11783 har regler gällande navigering av softKeys. Om en softKey mask i 

objektpoolen har fler softKeys än vad VT har fysiska, ska navigering göras genom att ha flera 

sidor av softKey-grupper och inte scrollning. Med specificerade navigeringssoftKeys ska man 

kunna bläddra mellan sidor av softKey-grupper (SIS 2014). Detta menar att designen av 

softKey masken i Figur 3.9 är korrekt. Men vad detta säger är att det inte får förekomma 

någon scrollning av softKeys, det säger inget om scrollning av menyvalen som diskuterat 

tidigare.  

VT på marknaden har undersökts för att se hur dessa har valt att hantera menynavigering. Ett 

menysystem bestående av softKeys på John Deere VT display GS3 2630 visas i Figur 3.11. 

Här visas en softKey mask med två staplar av softKeys, och längst ned navigeringssoftKeys. 

Denna bild visar att menyer kan hanteras som detta projekts objektpool enligt Figur 3.9. 

 

Figur 3.11. En lösning av menysystem på en display GS3 2630 från John Deere (John Deere, 2013). 

Objektpoolen från planteraren Kinze 4900 visas i Figur 3.12. Här finns en scrollningsfunktion 

för en touchskärm, men detta skulle kunna implementeras med softKeys istället. 
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Figur 3.12. Objektpool från Kinze 4900 (Sam Worley, 2013).  

Menysystemet går som sett att skapa direkt i ISO-designer genom användandet av makron. 

Men för att något med traktorn ska hända vid knapptryckning på VT, till exempel slå på 

arbetsbelysning, måste knappen kopplas till den funktionen. Detta görs med tredjeparts 

ISOBUS bibliotekets VT-callbackfunktioner. 

Vid initiering av objektpoolen har dessa VT-callbackfunktioner definierats som anropas under 

körning då olika events inträffar. Till exempel finns callbackfunktionerna 

fpvVtButtonActivation och fpvVtSoftKeyActivation som anropas då en virtuell knapp 

respektive SoftKey trycks ned. Här kopplas dataobjektens ID:n mot vissa händelser, vilket gör 

det möjligt för ECU:n att anropa en egen specifik funktion om en särskild knapp trycks ned. 

Objektpoolen skapades i programmet ISO-designer. Då objektpoolen kompileras genererar 

programmet olika c- och h-filer. I dessa finns bland annat information om objektens unika 

ID:n, storlek på poolen och själva data för objektpoolen.  Datat skickas med vid initiering av 

objektpoolen och därmed kan ECU:n överföra denna till VT:n. För varje gång det lagts till 

eller tagits bort objekt i objektpoolen var också versionsnamnet på poolen tvungen att ändras 

för att den nya poolen skulle överföras till VT. Om gamla versionsnamnen behölls trots 

förändringar i objektpoolen överfördes den inte, istället användes den version som var sparad 

i VT:s minne. 

 ISOBUS utan tredjeparts bibliotek 

3.3.1 Ålös ECU tidigare 

J1939 var tidigare integrerat på ECU:n mellan hårdvarudrivrutinen och Ålös applikation, se 

Figur 3.13. Hårdvarudrivrutinen tar hand om att skicka, buffra och ta emot datapaket på CAN-

bussen. Drivrutinens buffertstorlekar definieras av applikationen. 

För varje meddelande som ska tas emot av applikationen måste det finnas en RX databox 

definierad av applikationen, i figuren kallad ”J1939 receive databoxes”.  Applikationen kollar 

periodiskt statusen för denna RX databox om ett meddelande har tagits emot, och kan då läsa 

denna data. 

För varje meddelande som applikationen ska skicka måste det finnas en TX databox, i figuren 

illustrerat som ”J1939 Transmit databoxes”. Applikationen triggar en sändning genom att 

anropa denna TX databox. 
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Figur 3.13. Ålös ECU tidigare med J1939 modul. 

3.3.2 Migrera till ISOBUS modul 

För att uppnå ISOBUS kompatibilitet byttes J1939 ut till en ISOBUS modul enligt Figur 3.14. 

Hårdvarudrivrutinen har fortfarande hand om att skicka och ta emot datapaket på CAN-

bussen. 

För varje meddelande som ska tas emot av applikationen måste det finnas en RX databox 

definierad av applikationen som i figuren illustreras av ”ISOBUS receive databoxes”. 

Likadant som vid J1939 kollar applikationen periodiskt statusen för denna RX databox om 

några meddelande tagits emot.  

För varje meddelande som applikationen ska skicka måste det finnas en TX databox som i 

figuren. Applikationen triggar en sändning genom att anropa TX databox. 

 

Figur 3.14. Ålös ECU efter migrering till ISOBUS modul. 

Eftersom Ålös Ecu redan har J1939 modulen och ISOBUS är en ”förbättring” av J1939 

protokollet kan man migrera direkt från J1939 till ISOBUS.  
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För att göra detta måste funktioner i headerfilen J1939_api.h bytas ut till funktioner för 

ISOBUS, och biblioteket lib_isobus.a måste inkluderas i applikationens makefil istället för 

lib_j1939.a. Alla anrop som görs till funktioner i J1939_api.h i Ålös applikation måste bytas 

ut till anrop för motsvarande ISOBUS funktioner. 

Delar i J1939_api.h som har definierats för J1939 måste istället definieras för ISOBUS. Det 

finns motsvarande funktioner i ISOBUS modulen för funktioner i J1939 modulen som ska 

användas istället. De flesta funktioner skiljer inte mycket, det är ofta en extra parameter som 

tillkommer i ISOBUS funktionen. Ålö har dokumentation som beskriver hur dessa funktioner 

ska se ut mer exakt. 

Utöver detta är det några funktioner som är helt nya för ISOBUS modulen, dessa är till för att 

kunna registrera och sätta CA:s (Controller Application). Buffertarna för mottagning och 

sändning av CAN-meddelande i hårdvarudrivrutinen kan behållas som innan. 

3.3.3 Funktioner för att uppnå ISOBUS kompatibilitet mot VT 

När J1939 har bytts ut mot ISOBUS modulen saknas en del för att uppnå full ISOBUS 

kompatibilitet mot VT. Denna del behöver skrivas själv.  

Standarden ISO 11783 definierar ca 140 olika kommandon och meddelanden mellan ECU 

och VT. De flesta av dessa kommandon är 8 bytes långt med några undantag. Dessa 

kommandon finns inte med i ISOBUS modulen och behöver därför implementeras själv. 

Dock behöver inte alla definierade kommandon från ECU till VT implementeras om inte alla 

funktioner önskas. Till exempel behövs inte kommandon Change Background Colour eller 

Change Size om man inte önskar stöd för de funktionaliteterna.  

Många kommandon och meddelanden är däremot betydande för att uppnå ISOBUS 

kompatibilitet. Bland annat är kommandon som används i den inledande kommunikationen 

mellan ECU och VT (beskrivet i avsnitt 2.2.4) väsentliga, så som meddelanden för 

objektpool, VT samt ECU status, knapptryckningar och byte av aktiv datamask. 

Standarden skiljer på kommandon och responsmeddelanden. Ett kommando kan skickas både 

från ECU till VT eller VT till ECU. Kommandot kan antingen begära information från 

mottagaren eller begära att en viss handling ska ske. Mottagaren svarar på kommandot med 

ett responsmeddelande. Responsmeddelandet skickar då tillbaka begärd information eller info 

om den begärda handlingen lyckades genomföras eller inte. Exempel på responsmeddelanden 

är Get Hardware Response och Get Memory Response som skickar tillbaka info om VT:s 

hårdvara och minnesutrymme. Kommandon som skickas från VT till ECU kan till exempel 

tala om att användaren har tryckt på en knapp eller bild eller ändrat något värde på 

gränssnittet. Exempel på detta är meddelanden som Button Activation Message och Pointing 

Event Message (SIS 2014). När detta kommando skickas anropas en tillhörande VT-

callbackfunktion. 

Att skriva kod för alla kommandon som ECU:n skickar till VT blir inte så svårt men kan ta 

lång tid om alla kommandon ska implementeras. Det som ska göras är att skriva en funktion 

för varje kommando med de eventuella inparametrar som behövs, som skickar ett CAN-

meddelande på bussen. Detta meddelande behöver då ha rätt PGN, ID och själva data ska 
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utformas efter hur standarden definierar kommandot och innehålla den info som de eventuella 

inparametrarna gav.  

Meddelanden som skickas från VT till ECU fångar ISOBUS modulen upp från CAN-bussen 

och skickar vidare till applikationen. Här måste det då skrivas en funktion som tar in 

meddelandet och tittar på funktionskoden i första byten på datat. Sedan måste funktionskoden 

jämföras med någon typ av lista över alla existerande koder. Dessa funktionskoder behöver då 

vara kopplade till olika VT-callbackfunktioner, och det aktuella meddelandet skickas till den 

callbackfunktion som är kopplat till dess funktionskod. I callbackfunktionen finns 

instruktioner om vad som ska göras med datat som meddelandet innehåller, se Figur 3.15. 

 

Figur 3.15. Översikt av hur ett mottaget meddelande från VT kan behandlas av applikationen. 

Tredjeparts ISOBUS biblioteket sköter mycket av kommunikationen mellan ECU och VT 

utan applikationsutvecklarens inblandning. Till exempel sköter det den första 

kommunikationen, överföring av objektpool, och statusmeddelanden. Dessutom hanterar 

biblioteket svaren av dessa meddelanden och utför åtgärder efter det. 

Utan biblioteket kommer detta behövas skrivas själv. Det blir förmodligen den största delen 

att implementera för att uppnå ISOBUS kompatibilitet, eftersom det är så mycket hantering av 

svaren: beroende på om VT har en laddad objektpool i sitt minne ska ECU välja den, om inte 

ska denna överföra sin objektpool. Om VT försöker ladda en objektpool från sitt minne men 

misslyckas, ska ECU vänta en viss tid innan den begär poolen igen. Om överföring av 

objektpool misslyckas, ska vissa åtgärder vidtas enligt standarden. Om VT:s 

statusmeddelande indikerar att den är upptagen med något, ska detta tas hänsyn till 

(SIS 2014).  

Det är alltså väldigt mycket hantering av de responsmeddelanden som följer efter ett 

kommando från ECU.  
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Vid uppstart av systemet sker kommunikationen mellan VT och ECU som beskrivet i avsnitt 

2.2.4. Utan tredjeparts ISBOUS biblioteket måste denna kommunikation skötas av 

applikationsutvecklaren. Det är flera steg i denna del där både VT och ECU skickar 

kommandon och väntar sedan en viss tid på responsmeddelande. Om ingen respons kommer 

åtas vissa åtgärder. För denna del kan det vara smidigt att använda någon typ av 

tillståndsmaskin som håller reda på hur långt i kommunikationen man kommit och väntar på 

responsmeddelanden. Om inget responsmeddelande kommer hamnar tillståndsmaskinen i ett 

error-tillstånd och åtgärder vidtas enligt standardens definitioner. 

Det måste också finnas någon del som kan tolka objektpoolen. Detta kan vara nödvändigt då 

till exempel VT skulle skicka data till ECU om att ändra en datamask eller knapp med ett ID 

som egentligen inte finns. Outputfilen där alla ID:n för objekten i objektpoolen finns skulle då 

stegas igenom och om objektet inte hittas måste problemet hanteras. 

VT kan lagra flera versioner av objektpooler i sitt minne, vilket gör det smidigt om man har 

samma gränssnitt fast på olika språk. En ECU däremot är oftast inte avsedd att lagra bilder på, 

eftersom bilder tar upp mycket minne. Att lagra flera versioner av samma objektpool 

innehållande bilder på en ECU skulle bli mycket ineffektivt, och det skulle inte rymmas på 

Ålös ECU. Ett effektivare sätt att hantera olika språk vore att överföra endast en objektpool 

med dubbletter av textobjekt på olika språk. Om användaren sedan väljer ett annat språk 

skulle VT meddela detta till ECU, då ECU skulle ha skrivna kommandon för att byta språk på 

alla textsträngar i objektpoolen. Här skulle det då behövas en del som tolkar objektpoolen 

genom att hitta igen alla textsträngar och vilket språk som är aktivt, och byta dessa till 

textsträngar på ett annat språk som redan finns i den överförda objektpoolen.  
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 Resultat 

 ISOBUS bibliotek 
Cirkulärbufferten skrevs först som ett fristående program lokalt. Här testades det att CAN-

meddelanden gick att läggas in och tas ut ur bufferten, samt hur bufferten uppträdde då den är 

full eller tom. Då detta fungerade som tänkt kompilerades bufferten med Ålös applikationskod 

och flashades på ECU:n. Genom att använda programmet BUSMASTER kunde ett CAN-

meddelande med PGN 0xE600 - destination ECU, källa VT - skapas och skickas ut på CAN-

bussen. Kod hade skrivits så att då ECU tar emot ett meddelande med dessa egenskaper läggs 

det till i bufferten. I mainTask anropas pop_data och om det finns ett meddelande i bufferten 

plockas detta ur. Sedan ändrades PGN på detta meddelande till 0xE700 – destination VT, 

källa ECU - och skickades ut på CAN-bussen igen. Med BUSMASTER gick det att se det 

skapade meddelandet PGN 0xE600 på bussen, och när ECU:n svarade med samma 

meddelande fast ändrat PGN till 0xE700. På detta sätt gick det att se att bufferten fungerade. 

Se figur 4.1 för resultatet från BUSMASTER. 

 

Figur 4.1. Skärmklipp ur BUSMASTER. ECU:n svarar med samma meddelande fast ändrat PGN. 

För att kontrollera att ISOBUS biblioteket implementerats korrekt användes returvärden från 

de olika biblioteksfunktioner som anropas vid initiering, omnämnda i avsnitt 3.1. Här 

returnerar funktionerna FALSE om initieringen misslyckades och TRUE om det lyckades. Ett 

CAN-meddelande skickades ut på bussen med känt ID och data utifall funktionen returnerade 

FALSE. På detta sätt gick det att verifiera att biblioteket hade initierats korrekt och därefter 

gått in i körfasen. I denna fas anropas biblioteket periodiskt för att det ska fortsätta köra. Att 

det var igång och körde bekräftades då CAN-bussen avlyssnades och det kom meddelanden 

från ECU till VT. Avstängningsfasen utfördes aldrig under detta projekt. 

Då ISOBUS biblioteket hade implementerats avlyssnades bussen för att se om 

kommunikation och överföring av objektpool mellan VT och ECU skedde som den skulle. 

VT skickade ut VT status Message från adress 0x26, till adress 0xD3 som antogs vara min 

applikation på ECU:n. Meddelanden mellan dessa två adresser följde den första 

kommunikationen (beskrivet i avsnitt 2.2.4) genom att skicka info om bland annat minne, 

storlek och språk. Men istället för att skicka Object Pool Transfer Message då ECU överför 

objekpoolen till VT skickades kommandot Load Version. Med detta meddelande vill ECU 

använda den version av objektpool som finns i VT:s minne. Det verkade alltså som att VT:n 

redan hade en objektpool i sitt minne med versionsnamnet ”Tsv2B47”. Detta versionsnamn 

kändes inte igen då min skapade objektpools versionsnamn var ”alo”. Efter kontakt med OSB 

testades bussen att lyssna på då endast VT var ansluten. Fortfarande skickades meddelanden 

mellan VT och adress 0xD3, vilket bekräftade att 0xD3 inte var adressen till min applikation, 

utan troligen en intern nod i VT. Genom att ge adressen 0x80 till applikationen vilket tidigare 

hade missats gick det nu att se applikationen på bussen, och objektpoolen ”alo” skickades 
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över med Object Pool Transfer Message till VT. På skärmen visades objektpoolens gränssnitt, 

se Figur 4.2. 

 

Figur 4.2. Objektpoolens gränssnitt på VT. De olika knapparna och mätarna runt kanterna tillhör VT:s gränssnitt. 

 

 Objektpool 
Då J1939 togs bort försvann också Ålös tidigare interna trafik: data som vägning av last, 

vinkel på traktorredskap och arbetstid för traktorredskap. Detta resulterade i att mätaren och 

streckdiagrammet i objektpoolen inte längre hade möjlighet att visa vinkel och lastvikt. 

Istället skrevs kod så att tre olika räknare räknar upp i olika takt och ändrar värdena på 

streckdiagrammet, mätaren och textsträngen i Figur 3.8.  

Som tidigare nämnt är nästan alla kommandon i ISO 11783 8 bytes långt. Så är också fallet 

för kommandon eIsoStackVtQChangeNumericValue och eIsoStackVtQChangeStringValue i 

ISOBUS biblioteket. Detta tar upp mer trafik än Ålös interna kommunikation där ett 

meddelande på 8 bytes innehåller flera olika signaler, och kan överföra mer information på 

färre bytes. Därför var det intressant att veta om CAN-bussen blir överbelastad om man 

skickar bibliotekskommandon ovan nämnda med snabba intervall. Det testades att räknaren 

till streckdiagrammet räknade allt hastigare för att se om uppdateringen på skärmen 

fördröjdes. Räknaren räknade upp ungefär var 10 ms då textsträngen började hacka och den 

cirkulära mätaren stannade av helt. I BUSMASTER visade nätverksstatistik att 

medelvärdesbelastningen för CAN-bussen hade uppnått 22% och maxbelastning 100%.  

Alla funktioner och vyer i Ålös existerande gränssnitt hann inte göras för ISOBUS 

demonstratorn. De viktigaste delarna som menyfunktion, menysystem, streckdiagram, mätare, 

textsträng och ljud hann göras. Funktioner som att skicka kommandon till VT och att VT-

callbacks anropas då något händer på skärmen realiserades också. 

För att verifiera vilka objekt som överfördes vid Object Pool Transfer Message skrevs delar 

av ett script. Här har ett halvfärdigt script använts och utökats för fler ISOBUS objekt. Med 

programmet BUSMASTER genererades en log-fil innehållande CAN-trafiken på bussen, och 

scriptet använder sedan log-filen för att ge lättläsligare information om objekten i 

objektpoolen. Se Bilaga 2 för scriptets genererade information. Denna information om 
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objektens ID jämfördes med objektpoolen i programmet ISO-designer. Med detta script blev 

det enkelt att verifiera att ECU överförde rätt objekt med rätt ID och egenskaper.  

Då standarden beskrev navigeringssoftKeys lät det nästan som att VT skulle kunna lägga till 

dessa själv vid behov. Därför provades det att lägga till fler softKeys under varandra så att 

flera skulle ha hamnat utanför skärmen enligt simulering. Då antalet översteg 6 på VT 

placerades de överflödiga softKeys i ännu en stapel, så att det blev två staplar av softKeys till 

höger av skärmen. Om antalet sedan översteg 12 skapade VT automatiskt en 

navigeringsknapp för att kunna bläddra till nästa sida av softKeys. 

Flera bilder på VT-skärmen blev en aning skeva och av dålig kvalité, framför allt Q-

companion loggan på startmenyn. Dessutom tillkom orangea färger på loggan som inte finns 

med i originalbilden. Storleken på originalbilden är 20 kB och färgdjupet är 24 bitar. Men 

programmet ISO-designer visar att bilden i objektpoolen är ca 7 kB med färgdjupet 8 bitar. 

ISO-designer verkar alltså minska bildens kvalité och färgdjup. Efter kontakt med OSB 

angående om hur ISOBUS biblioteket skalar objektpoolen togs det reda på att ett objekts 

storlek och placering skalas efter storleken på VT skärmen. Alltså har Q-companion loggan 

blivit skalad och dess upplösning ändrad av ISOBUS biblioteket vid överföring av 

objektpoolen. Detta kan förklara varför bilden blir skev. 

Objektpoolens storlek för detta projekt blev 42890 bytes.  

Det går alltså att få gränssnittet på VT väldigt lik Ålös existerande gränssnitt. I ISO-designer 

går det att skapa menyfunktioner genom att använda makron för att ändra aktiv datamask och 

SoftKey mask lokalt på VT, på detta sätt går det att göra likadana navigeringsfunktioner som i 

Q-companion. Menyer skapas lätt genom att använda SoftKeys med bilder samt text på eller 

bredvid. Streckdiagram och cirkulär mätare i ISOBUS kan motsvara mätarna i Q-companion 

och har möjligheten att visa traktorredskapets vinkel och lastvikt. Textsträngar i objektpoolen 

kan ECU ändra värden på, vilket gör att det enkelt går att visa summan av flera viktmätningar 

eller klockslag. Det grafiska kan skilja sig en aning då det till exempel inte går att välja 

typsnitt på text i ISO-designer, och att ISOBUS biblioteket skalar objektpoolen på ett visst 

sätt. Kvalitén på bilder kan också ändras på grund av detta. 

 ISOBUS utan tredjeparts bibliotek 
En uppskattning och beskrivning av vad som skulle krävas för att Ålös ECU uppnår ISOBUS 

kompatibilitet utan tredjepartsbibliotek har gjorts (avsnitt 3.3).   
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 Diskussion och slutsatser 

 ISOBUS bibliotek 
Att testa bufferten lokalt i ett fristående program var ett smidigt sätt att konstatera att den 

fungerade som tänkt. Det var bibliotekets dokumentation som krävde en buffertstorlek på 

minst 64 meddelanden. Till en början testades 64 för att se om det räckte, vilket det tycks göra 

då alla responsmeddelanden från VT verkar nå ECU. 

Avstängningsläget för biblioteket utfördes aldrig på grund av tidsbrist. Detta är inget krav, 

men det gör att biblioteket får en korrekt avstängning vilket är att föredra.  

Med biblioteket följde dokumentation vilket underlättade implementationen av det. Att 

implementationen tog längre tid än beräknat berodde på små missar och feltolkningar av 

dokumentationen och biblioteksfilerna. Totalt sett var det inte överdrivet mycket arbete som 

krävdes för detta, men det drog ut på tiden. 

 Objektpool 
Då insikten om att J1939 och ISOBUS biblioteket inte kunde arbeta tillsammans togs J1939 

bort, vilket var nödvändigt för att datapaketen som når applikationen skulle vara korrekta. 

Detta gjorde att Ålös interna trafik försvann vilket var synd då tanken var att denna skulle 

användas för demonstratorn. Data som ger vinkel på traktorredskap och lastvikt skulle 

användas till streckdiagrammet och den cirkulära mätaren på VT. Att åtgärda så att den 

interna trafiken kunde skickas utan J1939 hade tagit lång tid, och den tiden fanns inte i detta 

projekt. För att visa på att värdena för streckdiagrammet och mätaren kan ändras gjordes detta 

med räknare som räknar upp värdena. Detta pekar på att funktionen för att visa vikt och vinkel 

skulle kunna implementeras för ISOBUS.  

Då hastigheten för räknaren höjdes till 10 ms började textsträngen stanna av och mätaren 

slutade ändras helt. Först antogs bussen vara överbelastad, men medelbelastningen visade 

endast 22%. Funderingar om att det skulle kunna vara VT som inte har nog hög 

uppdateringshastighet uppstod också, men detta har inte undersökts vidare. Sedan när bussen 

avlyssnades upptäcktes det att meddelanden för att ändra den cirkulära mätaren upphörde helt 

efter en stund. Detta tyder förmodligen på att det är ISOBUS biblioteket som inte klarar av att 

skicka så pass fort. 

Att färgdjupet minskar för bilder i objektpoolen beror på standarden som inte stödjer mer än 

256 färger. Eftersom VT har plats för att spara flera versioner av en objektpool tycker jag inte 

att den borde ha några problem att lagra större bilder. Problemet blir hos ECU som inte är 

byggd för att lagra sådant, samt att överföringen av objektpool skulle bli långsammare med 

större bilder. Bilderna i objektpoolen skalas om i ISOBUS biblioteket och bidrar till att de kan 

bli skeva. Varför Q-companion loggan får orangea nyanser på VT trots att originalbilden 

endast är svartvit är konstigt, men har inte hunnit undersökas vidare. 

I denna rapport har det presenterats flera sätt att designa en menyfunktion som innehåller flera 

menyval. Det har diskuterats användandet av bläddring med navigeringssoftKeys, scrollning 

samt att visa aktivt menyval med en annan bakgrundsfärg. Den design som användes i detta 

projekt är att koppla en softKey till ett menyval, som i Figur 3.9. Då det finns fler menyval än 

vad som får plats på en mask används en navigeringssoftKey för att byta aktiv datamask och 

softKeymask, och därmed visa andra menyval. Att denna design valdes att användas var 
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därför det var enklast från första början, och sedan fanns inte tid för att implementera en 

annan design.  

Ålö är intresserade av att använda en design där man markerar aktivt menyval med en annan 

bakgrundsfärg, och navigerar mellan valen med två softKeys för uppåt respektive nedåt. Om 

fler menyval skulle finnas än vad som ryms på masken, skulle menyn scrollas uppåt 

respektive nedåt för att visa fler val. Detta är ett snyggt designsätt, men det skulle ta upp mer 

datatrafik då ECU behöver skicka kommandon till VT för att scrolla i menyn. Menyval skulle 

då behöva göras osynliga och synliga allt eftersom, och applikationen skulle hålla reda på 

vilket menyval som är aktivt. Fördelen med att använda den design som implementerades i 

detta projekt är att det inte kräver någon inblandning från ECU för att visa nästa sida av 

menyval. Här används endast makron i objektpoolen och detta sker lokalt hos VT.  

Ett annat alternativ för en meny med flera val är att ha softKeys på både vänster och höger 

sida av datamasken. Då blir det dubbelt så många softKeys som kan kopplas till olika 

menyval. Detta går att simulera i ISO-designer och jag har sett flera menysystem utformade 

på detta sätt hos andra produkter. Då detta testades på Ålös VT lades dock alla softKeys i två 

staplar till höger av skärmen istället. Vad som krävs för att det ska visas på båda sidor kan 

undersökas ytterligare vid fortsatt arbete. 

Ett problem som skulle kunna uppstå med denna objektpool är om en VT utan touchskärm 

med mindre än 6 stycken softKeys används. Användaren kommer då inte kunna trycka på alla 

virtuella softKeys och inte kunna navigera i menyn. Efter tester verkar Ålös VT kunna lägga 

till navigeringssoftKeys automatiskt. Nackdelen är att denna gör det först då två staplar av 

softKeys har blivit fyllda, vilket inte skulle vara önskvärt för Ålös menysystem Settings. Vid 

fortsatt arbete är en lösning på detta problem att då VT har skickat över info om antalet 

softKeys den har måste applikationen ta hänsyn till detta och se till att det är lika många 

virtuella softKeys som fysiska, och att det finns navigeringssoftKeys att bläddra med.  

Då Ålös VT inte heller har fysiska softKeys vet jag ej om en VT utan touchskärm skulle lägga 

till en navigeringssoftKey automatiskt då antalet virtuella softKeys överstiger fysiska. För att 

se så att gränssnittet är kompatibelt med alla typer av VT vore det en fördel att köpa in en VT 

utan touchskärm för att kunna testa, samt prova hur denna reagerar då antalet virtuella 

softKeys överstiger fysiska. 

Varje virtuell softKey har en specifik storlek på denna VT och går ej att ändra, vilket gör att 

långa textsträngar som i Ålös menysystem Settings inte ryms att läggas på en softKey.  

Slutsatsen är att det går att få gränssnittet för ISOBUS ganska likt Ålös gränssnitt på Q-

companion. Skillnader i typsnitt, bildkvalité och menyfunktioner kan finnas. Om gränssnittet 

ska anpassas för en VT med fysiska softKeys utan touchskärm kommer fler skillnader att 

finnas än ett gränssnitt som anpassas för VT med touchskärm. 

 ISOBUS utan tredjeparts bibliotek 
Efter uppskattningen (avsnitt 3.3) av vad som skulle krävas för att Ålös ECU uppnår ISOBUS 

kompatibilitet utan tredjeparts bibliotek kan det konstateras att det är väldigt mycket arbete 

som krävs. Det är svårt att säga hur mycket som krävs tidsmässigt, därför har istället arbetet 

som krävs uppskattats. Att migrera från J1939 till ISOBUS modulen lär inte ta lång tid, 

dessutom har Ålö detaljerad dokumentation om vad som behöver bytas ut och läggas till. Att 

skriva kommandon som skickas från ECU till VT är inte heller svårt, men det är många 
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kommandon att koda om alla önskas. Här blir en stor del av arbetet att granska standarden för 

att se vad ett kommando ska innehålla för data. Kommandon från VT till ECU kräver en 

aning mer arbete då en lista över alla möjliga funktionskoder behöver gås igenom varje gång 

ett kommando kommer till ECU, samt att koppla den koden till en VT-callbackfunktion. 

Felhantering av kommandon och responsmeddelanden är den del som känns som den största 

delen att implementera, som kräver att standarden ISO 11783 läses igenom mycket noggrant. 

Den del som ska granska objektpoolen kan också bli ganska stor då specifika objekttyper ska 

kunna hittas igen. Här krävs det att standarden gås igenom för att veta hur datat ordnas för 

varje objekt. Principen blir ungefär samma som scriptet som användes i detta arbete, men om 

det ska implementeras i C kommer mer arbete krävas. 

Fördelarna med att köpa in ett tredjeparts bibliotek är att det är enkelt att implementera, samt 

att om det implementeras rätt är det garanterat att fungera. Ytterligare en fördel är om 

funderingar uppstår att man kan höra av sig för support till tredjepartsföretaget.  

Fördelarna med att uppnå kompatibilitet utan tredjepartsbibliotek är större inblick i hur 

systemet fungerar och möjligheten att påverka funktionaliteter själv, exempelvis hur skalning 

av objektpool sker. Eftersom ISOBUS modulen används mot hårdvarudrivrutinen finns redan 

de mjukvarufunktioner för att skicka och ta emot data som tredjepartsbiblioteket saknade, 

vilket gör det smidigare att ta emot datapaket från bussen. 

Efter uppskattning av arbetet talar slutsatsen för att det är mycket jobb som krävs för att 

uppnå ISOBUS kompatibilitet utan tredjepartsbibliotek. Det finns flera fördelar att göra på 

detta sätt, men också för att köpa biblioteket. Vilket man väljer beror på resurser och tid. 
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 Bilagor 

 Bilaga 1 
 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <HalTypedef.h> 
#include "buffer.h" 
#include "can_api.h" 
 
#define BUFFER_SIZE 64 
 
/* 
 * Function that pops data from buffer. Result is returned. Data is written to 
pointer. 
 */ 
TBoolean pop_data(circBuf *b, TCanFrame *pt){ 
 if(b->front == b->rear){ //empty, no data to be popped 
  return FALSE; 
 } 
 int next = b->rear+1; //next is one after rear 
 if(next >= b->maxLength){ //circular buffert 
  next = 0; 
 } 
 can_Message_ts popped_msg = b->buffer[b->rear]; //pops data 
 pt->u32Id = popped_msg.id_u32; 
 pt->u8Dlc = popped_msg.numBytes_u8; 
 int i; 
 for(i = 0; i<8; i++){ 
  pt->au8Data[i] = popped_msg.data_au8[i]; 
 } 
 pt->boXtd = TRUE; //29 bit 
 b->rear = next; //moves rear one step forward 
 return TRUE; 
} 
 
/* 
 * Function that push data to buffer. Result is returned. 
 */ 
TBoolean push_data(circBuf *b, can_Message_ts msg){ 
 int next = b->front+1; //next is one after front 
 if (next >= b->maxLength){ 
  next = 0; 
 } 
 if(next == b->rear){ //full buffert 
  return FALSE; 
 } 
 b->buffer[b->front] = msg; //saves data 
 b->front = next; // moves front one step forward 
 return TRUE; 
} 
 
/* 
 * Function that initializes buffer. 
 */ 
void init_buffer(circBuf *b){ 
 b->front = 0; 
 b->rear = 0; 
 b->maxLength = BUFFER_SIZE; 
} 
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