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Sammanfattning 
Projekt Long Range CAN är ett examensarbete utfört åt Electrum Automation AB. Det är 
ett företag som utvecklar elektronikprodukter till framförallt mobila maskiner. De flesta 
av deras produkter använder CAN-buss. De har bland annat produkter för trådlös 
radioöverföring av CAN-bussmeddelanden. De saknar däremot en liknande produkt för 
trådlös radioöverföring som klarar avstånd över 1 km. 
Projektet går ut på att ta fram en prototyp för en sådan produkt och utvärdera om det är 
lämpligt att använda trådlös CAN-buss över större avstånd. 
Projektet har tagit fram en produkt som kan kommunicera på mer än 1 km. Kvalité på 
enkelriktad datatrafik är över 99 % vid en hastighet som är över 0.5 av den teoretiskt 
maximala hastigheten (ungefär 10 meddelanden per sekund). Vid dubbelriktad trafik 
levereras över 93 % av CAN-meddelanden med en hastighet på 2 x 1 meddelande per 
sekund.  
Det europeiska regelverket begränsar radiokanalens tidsutnyttjande till mindre än 2 CAN-
meddelanden per sekund. Slutsats när det gäller lämpligheten av långdistans-CAN, är att 
det är lämpligt för tillämpningar som inte kräver överföring av mer än ett meddelande 
per sekund. 
 
 
 
 
 

Abstract 
Project Long Range CAN is a thesis project for the company Electrum Automation AB. 
Electrum Automation AB is a company which developes electronics mostly for machine 
equipment and vehicles. Most of their products involve CAN-bus. They have products for 
wireless radiotransfer of CAN-messages. They however lack a product which can handle 
ranges over 1 km. 
The goal of the project is to develop a prototype for long range CAN-message transfer. 
How suitable CAN-bus is longer distances will then be evaluated. 
The project have developed a product which can communicate over a distance of more 
than 1 km. The quality of one-way data traffic is over 99 %, at a data rate faster than 0.5 
of the maximum theoretical data rate (about 10 messages per second). Two-way traffic 
delivers 93 % of the CAN-messages at a speed of 2 x 1 messages per second.  
European regulations on ”air time”, limits the use of the radio channel to less than 2 
CAN-messages per second. The conclusion to be drawn is that long distance CAN-bus can 
be suitable, if the application doesn’t require more than one CAN-message per second. 
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Förkortningar 
 
CAN = Controller Area Network 
FSK = Frequency Shift Keying 
OOK = On-Off Keying 
MSK = Minimum Shift Keying 
LoRa = Long Range 
ACK = Acknowledgement 
LSB = Least Significant Bit 
MSB = Most Significant Bit 
FIFO = First In First Out 

1. Inledning 
 
Projekt Long Range CAN utförs åt företaget Electrum Automation AB. Företaget levererar 
bl. a elektronisk utrustning till mobila maskiner. En stor del av företagets verksamhet 
involverar CAN-buss. Ett CAN-bussnätverk ansluter flera mikrokontroller i fordon digitalt, 
över en gemensam CAN-buss i form av ett kopparledningspar.  
 
1.1 Projektupplägg 
Projektet består av tre delar: 

• Förstudie (kapitel 1) 
• Framtagande av prototyp (kapitel 2) 

o Design och framställande av själva LRC-enheterna 
o Utveckling av radioprotokoll 
o Mjukvaruimplementation 

• Test och utvärdering (kapitel 3, 4 och 5) 
 
 
1.2 CAN-bussens bakgrund 
CAN-buss började i början av 1980-talet. Ingenjörer på Bosch utvärderade befintliga 
serie-bussystems möjligheter att användas i fordon [1]. Inget protokoll som var 
tillgängligt uppfyllde de krav man hade. Uwe Kiencke (Bosch) startade därför 
utvecklingen av en ny serie-busstandard 1983. En stor fördel med CAN-buss är att varje 
nod kopplar in sig på en gemensam CAN-buss.  Det minskar antalet anslutningar jämfört 
med att ledningar ansluts direkt mellan de mikrokontroller som behöver kommunicera 
med varandra. Trots den stora fördel det innebär, var det inte huvudanledningen till 
utvecklingen av CAN. Det var de nya funktionerna som var nödvändiga.  
Standarden för CAN-bussens fysiska lager finns specificerad i ISO 11898 [2]. Själva 
principen för CAN-buss beskrivs i figur 1. 
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 Figur 1. Princip för CAN-buss fysiska lager.  

 
 
En logisk ”nolla” motsvarar ett ”så kallat dominant” värde. Det har betydelse då fler 
noder försöker skicka meddelande samtidigt. Det första data som kommer i ett CAN-
bussmeddelande är identiteten. Skickas flera meddelanden samtidigt, kommer den bit i 
identiteten som först skiljer dem åt, att avgöra vilket meddelande som får fortsätta 
skickas. Den identitet med en logisk ”nolla” på den bit som skiljer dem åt, skriver över 
den andra identitetens ”etta”. Det visas i figur 2. 
 

 

 

 

 Figur 2. Två meddelanden kommer samtidigt. Identitet i det ena 
meddelandet har en ”nolla” där den andra har en ”etta” och skriver 
därför över den. 

 

 
 
Det meddelande med en ”etta” backar undan när en nolla kommer. Detta upplägget har 
fördelen att ge en omedelbar prioritering mellan olika meddelanden. Nackdelen är att 
det begränsar räckvidden. Tiden för varje bit på ledningen, får aldrig vara kortare, än det 
tar för bitvärdet att färdas mellan två noder på CAN-bussen (plus tid för stabilisering av 
värdet). En CAN-busshastighet av 125 kbps ger ett längsta avstånd mellan två noder på 
strax under 500 m.  
För fordon är det inga större problem med låg datahastighet och kort räckvidd. Det är 
oftast inte så mycket data som skickas mellan mikrokontroller. Från det att CAN 
utvecklades, har ständigt nya tillämpningsområden hittats. Det används även i andra 
tillämpningar än fordon. För vissa tillämpningsområden skulle eventuellt hastigheten i 
CAN 2.0 vara för begränsande. Den nya standarden, CAN-FD ökar hastigheten genom att 
skicka olika delar av meddelandet med olika hastighet. Identiteten har fortsatt en 
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hastighet som begränsas av nodavståndet, medan övriga data i meddelandet skickas 
snabbare, utan att det påverkar prioritetsfunktionen.  
 
1.3 Radio? 
Trots de förbättringar och den utveckling som sker av CAN, så använder det ett 
trådbundet medium. Vill man kommunicera mellan ett fordon och någon utrustning som 
är utanför fordonet, kan trådbunden kommunikation vara en mindre bra idé, eller rent av 
omöjligt. Ett behov finns därför att kunna kommunicera trådlöst mellan fordon och 
utrustning i dess omgivning. För att fylla ett sådant behov behövs överföring av data på 
CAN-bussen till trådlöst medium. För att sköta en sådan överföring behövs någon form 
av brygga. Bryggan måste då ha möjlighet att både kommunicera på CAN-buss och på 
radiolänk. Det beskrivs i figur 3.  
 

 

 

 

 Figur 3. Princip för två CAN-bussdelnätverk, som ansluts trådlöst via två CAN-
bryggor. 

 

 
Bryggan kan i det här fallet inte bara skicka all CAN-bussdata på radiolänken. Radio har 
begränsningar. Regler finns när det gäller andelen tid då man skickar data och då man 
inte skickar (så kallad duty cycle). Det gör det omöjligt att skicka all trafik på CAN-bussen. 
CAN-bussmeddelanden måste därför väljas ut och lagras tills att dem kan skickas på 
radiolänk. Det som går förlorat i radioöverföring är möjligheten till realtidsprioritering. 
Det begränsar till viss del vad trådlös CAN-buss kan användas till. Tidskritiska 
tillämpningar är troligtvis inte lämpligt. 
Det kan vara svårt att se behovet av trådlös CAN-buss med lång räckvidd. CAN 
expanderar dock till nya tillämpningsområden. Tillämpningsområden som traditionellt 
använder annan teknik. Så det finns potentiellt ett framtida behov. Electrum Automation 
AB skräddarsyr lösningar för sina kunder. Många av kunderna har utrustning som 
använder CAN. Det är därför en fördel att hålla sig till CAN. Electrum har redan en 
produkt för trådlös CAN-busskommunikation på kortare avstånd med WIFI.  
 
1.4 Projektets syfte 
Projektet ska utveckla en prototyp åt kunden. Grundkraven på prototypen är: 

• Enheten ska ha CAN-bussanslutning 
• Enheten ska innehålla en radiomodul 
• Två enheter ska kunna förbinda två CAN-bussar via radio 
• Den valda radiomodulen ska ha räckvidd över 1 km 
• Lång räckvidd ska prioriteras före hastighet 
• Radiomodulen ska använda ett för EU licensfritt radioband 
• Minst ett meddelande per sekund ska kunna överföras 
• Felkontroll av överfört data ska finnas 
• Omsändning ska göras automatiskt ett förinställt antal gånger 
• Tidsstämpel ska finnas med i varje meddelande 
• Fel ska rapporteras om ett meddelande inte kunnat överföras 

CAN-brygga 1
(Prototyp)

1 2 3 4 5
CAN-brygga 2

(Prototyp)

6 7 8 9

CAN-noder
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• Filter för vilka CAN-meddelanden som ska överföras via radio (CANopen PDO) 
• Uppkopplingsstatus ska indikeras med lysdioder eller i klartext via serieport eller på 

display 
• Prestanda ska testas i fält 
• Hur enheten ansluts och testas ska tydligt framgå av dokumentation 

Övriga krav: 
• Konstruktion av kretskort med radiomodul, CAN-interface och mikrokontroller 
• Kretskortet ska få plats i existerande kapsling 
• Stöd för CANopen SDO-protokoll 
• Autentisering för att säkerställa att en enhet inte kan aktiveras av misstag 
• Kryptering för att säkerställa att radiodata inte går att avlyssna 

 
Förutom att ta fram en prototyp enligt kravlistan, ska projektet också svara på huruvida 
långdistansradioöverföring av CAN-bussdata är lämpligt. 
 
1.5 Projektets mål 
Det viktigaste målet att uppfylla är att två prototyper ska vara konstruerade och 
programmerade, så att frågeställningen om lämplighet av långdistansradioöverföring av 
CAN-bussdata, ska gå att svara på. Följande kriterier ska gå att testa och få svar på: 

• Vad är prestandan när det gäller hastighet 
• Vad är kvalitén 
• Vad är den maximala räckvidden 

Förutom det, är också målet att alla grundkrav uppfylls och så mycket som möjligt av 
övriga krav. 
 
1.6 Problem och lösningsförslag 
Projektet omfattar följande huvudproblem och föreslagna lösningar: 

• Är det möjligt att öka räckvidden i ett CAN-bussnätverk trådlöst, med avstånd 
över 1 km?  

o Två prototyper tas fram. De består av var sin mikrokontroller, 
radiotransceivermodul och CAN-bussdrivkrets. Mikrokontrollern ska 
kunna föra över data som kommer på CAN-bussen till radiolänk via 
radiotransceivermodulen och i andra änden ta emot radiodata och skicka 
ut det på en andra CAN-buss. 

• Datapaket från ett CAN-bussdelnätverk ska överföras via radio och sändas ut på 
ett annat CAN-bussdelnätverk. Endast paket som har en mottagare på andra 
delnätverket ska överföras dit. 

o En statisk filterlista implementeras i CAN-bussbryggan. En filterlista och 
filtermask används för att endast paket som ska till det andra 
delnätverket, fångas upp. Alla paket som fångas upp skickar CAN-
bussbryggan över till den andra CAN-bussbryggan. 

• Två CAN-bussbryggor ska kunna koppla upp sig mot varandra och därefter vara 
uppkopplade tills användaren väljer att koppla ifrån dem. Data som skickas från 
en CAN-brygga är adresserad till den andra CAN-bryggan och ska automatiskt 
plockas upp av den andra CAN-bryggan. En tidsstämpel ska finnas med i 
meddelandena. Tidsstämpeln innehåller tiden då det först snappades upp. 
Mottagaren ska på så vis veta hur lång tid det tog för paketet att nå dit. 

o Ett protokoll tas fram för handskakning, tidssynkronisering och 
kommunikation över radio. 
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• Räckvidd över 1 km, eller så långt som möjligt och minst ett CAN-meddelande per 
sekund. 

o Val av modulationsteknik som ger bäst räckvidd vid de relativt låga 
bithastigheter. Val av frekvens att sända på, som ger den önskade 
räckvidden. 

 
 

2. Material & metoder 
 
För att prototypen ska kunna utföra de uppgifter som krävs, behöver följande delar ingå: 

• Mikrokontroller 
• Radiotransceivermodul 
• Antenn 
• CAN-drivkrets 
• Strömförsörjning 

För att minska omfånget av projektet används mikrokontroller, CAN-drivkrets och 
strömförsörjning från Electrum Automation AB:s redan beprövade lösningar. De 
återstående komponenter som måste väljas är radiotransceivermodul och antenn. Först 
väljs komponenter ut för prototypen. Kretskort beställs av en tillverkare, efter att det har 
designats i Altium Designer. Protokoll och olika funktioner programmeras i 
mikrokontrollern. 
 
2.1 Komponentval 
2.1.1 Frekvensval 
Första beslutet som fattas är vilket frekvensband som ska användas. För långdistansradio 
finns det tre licensfria frekvensband som är aktuella, 169, 433 och 868 MHz. 
Frekvensbandet 169 MHz har nackdelen att utbudet av radiotransceivermoduler är 
väldigt tunt. En stor antenn skulle också vara nödvändig. Fördelen är att frekvensen är 
låg. Enligt formeln för frisiktsdämpning (1) [4], så ger en lägre frekvens större räckvidd. r 
är avstånd och λ är våglängd. Våglängden ökar med minskad frekvens. Det gör att 
dämpningen minskar vid lägre frekvens. Med andra ord så får man samma dämpning 
med ett större avstånd, om frekvensen är lägre.  
 

 
(1) 

433- och 868-MHzbanden har bättre utbud av radiotranceivemoduler, jämfört med 169 
MHz. Med tanke på att 433 MHz har längre våglängd än 868 MHz, så skulle det innebära 
en bättre räckvidd. Vid samma avstånd ger 868 MHz 6 dB större dämpning. Det finns 
dock en begränsning i gällande regelverk. Enligt ETSI EN 300 220-2 [5], är max 
sändareffekt vid 433 MHz 10 dBm. Vid 868 MHz är sändareffekten maximalt 14 dBm. Det 
skulle därför inte innebära så stor skillnad i räckvidd mellan frekvensbanden. Fördelen 
med 868 MHz frekvensband är att det finns störst utbud av radiotransceivermoduler. En 
annan fördel är att antennen kan vara PCB-format, som ryms i en kapsel med storleken 
80x80 mm. Utbudet av antenner är också stort eftersom GSM- och 3G-antenner 
använder band som ligger i närheten av 868 MHz. Valet faller därför på 868 MHz. 
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2.1.2 Radiotransceivermodul 
För tvåvägskommunikation över radio krävs hårdvara som hanterar modulation av data. 
Digitalt indata överförs genom att moduleras på en bärvågssignal med högre frekvens. En 
demodulation krävs på mottagarsidan, för att få tillbaks data i sin ursprungliga form. 
Elektronik som hanterar det kallas radiotransceiver. De är ofta IC-kretsar, som består av 
delarna i figur 4.  
 
 

 

 

 Figur 4. Förenklad princip för en radiotransceiver.  
 
 
 
 
Projektet är avgränsat till att inte designa layout och elektronik i anslutning till 
radiotransceiverkretsen. Det som används är istället en färdig transceivermodul, med 
anslutning för montering på kretskort. Intressanta moduler med relevant information 
finns i tabell 1. 
 

Tabell 1. Radiotransceivermoduler för 868 MHz, 433 MHz och 169 MHz. 

Namn Pris 
(kr) 

LoRa CE P2P Kommunikation 
Kommando/Register/MCU-

prog 

Frekvensband 
(MHz) 

Amber wireless 
AMB8626 

323 - - JA Kommando 868 

Amber wireless 
AM3626 

329 - - JA Kommando 169 

Amber wireless 
AM8826-1 

277 - - JA Kommando 868 

Microchip 
MRF89XAM8A 

80 - - JA Register 868 

EnOcean 
TCM 310 

128 - - - Kommando 868 

HOPERF 
RFM98W-433S2 

187 JA - JA Register 433 

HOPERF 
RFM95W-868S2 

191 JA - JA Register 868 



 

 11 

DIGI 
888-XB8X-DMUS-001 

188 - JA - ? 868 

Telit 
RE866A1-EU 

~150 JA JA - Kommando 868 

Laird 
RM186-sm-01 

143 JA JA JA MCU-prog 868 

Murata  
CMWX1ZZABZ-078 

138 JA - - Register/MCU-prog 868 

Multi-tech 
MTXDOT-EU1-A00-1 

227 JA JA JA Kommando/MCU-prog 868 

RF SOLUTIONS 
Lambda-9S 

148 JA JA JA Register 868 

RF solutions 
RF-LORA-868-SO 

175 JA JA JA Register 868 

Microchip 
RN2483A 

137 JA JA JA Kommando 433/868 

 
  
Datakommunikation radiotransceivermodul 
Kommunikation mellan mikrokontroller och radiotransceivermoduler sker på olika sätt. 
Det finns de som kommunicerar via kommandon. De modulerna begränsas av vad 
tillverkaren har valt att lägga in för funktionalitet i de kommandon som är tillgängliga. I 
de modulerna finns det ofta en mikrokontroller som tolkar kommandon och skriver till 
nödvändiga register i radiotransceiverkretsen. Det finns de moduler som möjliggör 
kommunikation direkt till radiotransceiverkretsens register. Vissa moduler har precis 
samma möjlighet, men har också en programmerbar mikrokontroller. Då programmeras 
mikrokontrollern att skriva till radiotransceiverkretsens register. De skulle ses som ett bra 
val ifall extremt litet format är önskvärt. Muratas modul innehåller radiotransceiverkrets 
och cortex M0+ mikrokontroller i ett format inte större än 12,5 x 11,6 x 1,76 mm. De 
moduler som har inbyggd mikrokontroller, använder i stort sett bara Semtech SX1272 
eller SX1276 radiotransceiverkrets [3]. Det finns radiotransceivermoduler som innehåller 
exakt samma radiotransceiverkretsar, fast utan mikrokontroller. De modulerna 
kombinerat med en extern mikrokontroller är ett bättre val för projektet. En extern 
mikrokontroller kan ha fler funktioner än de inbyggda. 
 
Övriga radiotransceiveregenskaper 
Det finns olika modulationstekniker. FSK, OOK, MSK och LoRa är de vanligaste. En 
radiotransceiver med modulationstekniken LoRa, möjliggör bästa räckvidd för de aktuella 
datahastigheterna [3]. Räckvidd är högprioriterat i projektet. LoRa är dessutom mindre 
störkänslig. Därför är bara moduler med LoRa-modulation aktuella.  
En kommersiell produkt baserad på prototyperna, beräknas produceras i relativt små 
volymer. Nödvändiga certifieringar är i det fallet kostsamma. Det är därför ett stort plus 
om radiotransceivermodulen redan har CE-märkning. 
 Data måste kunna skickas direkt mellan två anslutna prototyper. Peer-to-Peer 
funktionalitet är därför ett måste. Det finns ett antal radiotransceivermoduler som 
endast kommunicerar med LoRa modulation mot en gateway i ett LoRa-WAN. Eftersom 
P2P är ett krav, så är de modulerna helt uteslutna. 
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 De priser som anges i tabell 1, är i första hand från se.farnell.com, i andra hand 
www.mouser.se och i tredje hand www.digikey.se. 
  
De tre moduler som är mest lämpliga för projektet är: 
• RF solutions RF-LORA-868-SO [6] 
• RF solutions Lambda-9S [7] 
• Microchip RN2483A [8] 
Lambda-9S är den enda av de tre modulerna, som har en monterad U.FL 
antennanslutning. För de andra två modulerna behöver en antennanslutning monteras. 
Det kan kräva anpassning av antennen i efterhand. Microchip har riktlinjer för layout på 
kretskortet, där radiotransceivermodulen ska monteras och hur antennanslutning ska 
monteras. Det minskar risken för att behöva anpassa i efterhand. Problemet är att dem 
måste följas exakt för att få använda Microchips olika certifikat. Totalt sett är Lambda-9S 
mest fördelaktigt ur projektets synpunkt. 
 
2.1.3 Antennval 
En antenn ska väljas ut som är lämplig för frekvenser kring 868 MHz. För att kunna 
använda antennen får inget mått vara större än cirka 76 mm och den ska ha U.FL 
kompatibel anslutning. För att en antenn ska fungera bra för en viss frekvens, ska så 
mycket som möjligt av signalen strålas ut i antennen och så lite som möjligt reflekteras 
tillbaks till förstärkaren. Det uppnås genom att lastens (antennens) impedans, vid den 
aktuella frekvensen, är samma som den karakteristiska impedansen på 50 Ω. Ett mått på 
reflektionen är SWR (standing wave ratio). Det anger förhållandet mellan nivån på 
signalen och nivån på reflektionen enligt (2) [9]. Ett värde som är bra, ska ligga så nära 1 
som möjligt. Ett annat mått som används är reflektionsförluster i dB. Det anger hur 
många decibel lägre reflektionsvågen är jämfört med framåtvågen (5) [10]. Ekvation (4) 
används för att gå från (2) till (5). Ekvation (6) används för att gå från (5) till (2). Ekvation 
(3) beskriver relation mellan reflektionsfaktor och impedanser [9].  
 

 
(2) 

 (3) 

 

 (4) 

 

 (5) 

 

 (6) 
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Tabell 2 visar antenner som uppfyller krav på anslutning och prestanda. 
 

Tabell 2. Antenner anpassade för frekvenser kring 868 MHz, som har U.FL/I.PEX anslutning, 
sorterat på SWR. 

Namn gain (MAX) dBi 
@868 MHz 

SWR/Förlust 
dB 
@868 MHz 

Storlek 
mm 

Utförande 
PCB 

Omni Halvvåg 

Pulse engineering 
W3538B0200 

? (< 2.8) < 3/< -6 40x15x2 JA - - 

RF solutions 
ant-pcb3707-ufl 

<0 (?) < 2.0/<-9.54 37x7x1 JA JA JA 

RF Solutions 
ANT-PCB8121-FL 

? (< 2) < 2.0/<-9.54 81x21x1 JA JA JA 

taoglas 
PC81.07.0100A.db 

-4 ± 4 < 2.0/ <-9.54 34x7x7 JA JA - 

Molex 
105262-0001 

? (0.4) 1.8/-11 79x10x0.1 JA JA JA 

Siretta 
ECHO40/0.1M/UFL/S/S/32 

-6 ± 6 <1.8/<-11 90x30x9.9 JA JA - 

Anaren 
66089-0806 

? (3)  < 1.7/ <-11.7 > 86x1 - - - 

RF Solutions 
ANT-PCB3506-FL 

<0 (?) < 1.7/ <-11.7 35x6 JA JA JA 

Siretta 
ECHO2/0.1M/UFL/S/S/1 

?(< 2) < 1.6/ <-12.7 76x25x1.7 JA JA - 

Siretta 
ALPHA11/1M/SMAM/S/S/
20 

-6 ± 5  < 1.5/ <-14.0 117x22x5 
- JA JA 

Antenova 
Mitis SRFL026-100 

-5 ± 5 < 1.5/ <-14.0 11x20x0.2 JA - - 

Antenova 
Armata SRFC011-100 

-5 ± 5 
< 1.5/ <-14.0 30x28.5x0.1

5 JA JA - 

Taoglas 
FXP280.07.0100A 

-5 ± 7 < 1.2/ <-20 75x45x0.1 JA JA - 

 
 
De antenner som skulle fungera bäst, enligt deras respektive datablad är: 
• Taoglas FXP280.07.0100A [11]  
• Antenova Armata SRFC011-100 [12] 
• RF Solutions ANT-PCB3506-FL [13] 
 
Av de valda antennerna är Taoglas mest anpassad för 868 MHz. Den har bäst MAX gain 
vid den frekvensen också. Är ett mer homogent ustrålningsmönster önskvärt, skulle 
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Antenovas antenn vara ett bättre val. Den ger sämre MAX gain men den håller sig till 
största delen inom -5 ± 2.5 dBi i alla riktningar. 
 
2.1.4 Räckvidd 
Det som påverkar den maximala frisiktsräckvidden är: 

1. Frisiktsdämpning  
2. Utstrålningseffekt  
3. Antennvinst/förlust sändare 
4. Antennvinst/förlust mottagare 
5. Känslighet mottagare 

 
Den maximala utstrålningseffekten i sx1272 är 18 dBm. Användning av Antenova Armata 
SRFC011-100 ger en antennförlust på i snitt -5 dB vid 865 MHz. Känslighet vid 125 kHz 
bandbredd och spreading factor 7 är -124 dBm och -127 dBm vid SF8 [3]. Det ger en 
maximal frisiktsdämpning på 132 dB för SF7 (7) och 135 dB frisiktsdämpning för SF8 (8). 
 

 
(7) 

 

 
(8) 

 
Enligt (1) från 2.1.1 så blir snitträckvidden vid fri sikt 10.9 km för 125 kHz bandbredd och 
SF7 och 15.5 km för SF8 och 125 kHz bandbredd.  
 
2.1.5 Systemdelar 
De systemdelar prototypen innehåller finns beskrivet i figur 5.  
 
 
 

 

 

 Figur 5. Systemdelar prototypen består av.  
 
Matning av 24 V sker genom en M12 5-polkontakt. Spänningen tas ner till 3.3V i 
strömförsörjningen. M12 5-polkonakten innehåller också CAN-interface, som 
kommunicerar med CAN-bussdrivkretsen enligt ISO 11898 (CAN PHY). CAN-

Radiomodul:
RF solutions 
Lambda9-S

Antenn:
Antenova 

SRFC011-100
Microkontroller:

STM32F405RGT6

Strömförsörjning:
Uin: 24V

Uut: 3.3V, 5V

Debug
Seriell
6-PIN

M12 
5-pol

Program
merare
6-PIN

Leds

Tryck-
knappar

CAN-buss 
drivkrets

SN65HVD233D

UARTSPI

3.3V3.3V

868MHZ

CAN data

CAN PHY

24V

2X5-PIN3.3V

SWIO
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bussdrivkretsen kommunicerar också med mikrokontrollern, som läser och skickar CAN-
datameddelanden. En 2x5 pins JTag adapter ansluter mikrokontrollerns 
programmeringsgränssnitt till programmerare och mikrokontrollerns UART-gränssnitt till 
seriell/USB adapter. Mikrokontroller kommunicerar med radiomodul via SPI. 
 
 
2.2 Elektronikkonstruktion 
2.2.1 Kretsschema 
De delar som behöver ritas är radiotransceiverkrets, anslutningar till mikrokontroller och 
användargränssnitt. Figur 6 innehåller kopplingsschema för radiotransceiverkrets och 
mikrokontroller. 
 

 

 

 

 

 

 Figur 6. Anslutningar till mikrokontroller (överst) och koppling av radiotransceivermodul 
(underst). 
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Figur 7 visar kopplingsschema för LED:s och tryckknappar. 
 

 

 

 

 

 

 Figur 7. Kopplingsschema för LED:s (överst) och 
tryckknappar (underst). 
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2.2.2 Placering av komponenter 
Figur 8 visar placering av komponenter. Fyra lager används. Hänsyn har speciellt tagits 
för att placera avkopplingskondensatorer nära matningspinnar på mikrokontroller och 
radiotransceiverkrets. 
 
 

 

 

 

 

 

 Figur 8. Placering av komponenter på topplager 
(överst) och bottenlager (underst). 

 

2.2.3 Tillverkning 
Tillverkning av mönsterkort sker av ett företag. Lödning av komponenter sker manuellt 
med lödpasta och lödugn. 
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2.3 Radioprotokoll 
 
2.3.1 Paketformat 
 
Ett paketformat är utformat för att ge de funktioner som är nödvändiga och för att 
tillhandahålla säker överföring. Formatet använder sig av så få bitar som möjligt, för att 
ge så snabb överföring av data som möjligt. Paketformatet beskrivs i figur 9. 
 
 

 

 

 Figur 9. Format av datapaket  
 
 
Meddelandetyp säger vad det är för typ av last i paketet. Typerna är: 

• 000 = CAN-data 
• 001 = Tidssynkronisering 
• 010 = Acceptera/uppstart 
• 011 = ACK 
• 100 = Anslut 2 
• 101 = Data övrig (UART) 

 
 

 

 

 Figur 10. Specifikation av de olika typer av last.  
 
Figur 10 visar formatet på nyttodata vid olika meddelandetyper. Meddelandenummer 
används för att mottagaren ska kunna hålla koll på om meddelandet som kommer är 
nytt. T ex för att mottagaren inte ska skicka ut samma CAN-meddelanden flera gånger på 
CAN-bussen. ”ACK” använder samma meddelandenummer som paketet som bekräftas. 
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Meddelandenummer roterar på siffror mellan 1 och 31. Meddelandenummer används 
för ”Data – CAN” och ”Data – övrig”. För”anslut 2” används inte meddelandenummer 
eftersom det inte spelar någon roll ifall det är exakt samma som tas emot flera gånger. 
”Tidssynkronisering” använder inte heller något meddelandenummer. För varje 
”Tidssynkronisering”, som skickas, så uppdateras nyttolasten (tiden) innan radiopaketet 
skickas, därför är varje ny ”Tidssynkronisering” unik och kan användas till att uppdatera 
tiden. 
 
Anslut 2 
Anslut 2 skickas av ”slave”, då anslutning har varit bruten av någon anledning. Ett paket 
med anslut 2 innehåller ingen data. Den enda informationen ”master” behöver ha är 
avsändar/mottagar-ID och vilken typ av meddelande det är. 
CAN-datapaket 
Ett CAN-meddelande som kommer till mikrokontrollern från CAN-bussen paketeras om 
till ett radiopaket. Tidsstämpeln är en tidsangivelse i millisekunder. För att tidsstämpeln 
ska vara relevant krävs att LRC-enheterna är synkroniserade. Tidsstämpeln jämförs med 
tiden på mottagarsidan för att få en tidsangivelse hur lång tid det tog för CAN-
meddelandet att komma fram. Eftersom tidsstämpeln bara är 12 bitar, är en fördröjning 
av mer än 4 sekunder inte tillåten. Datadelen är 64 bitar oavsett hur mycket data CAN-
meddelandet innehöll.  
Tidssynkronisering 
Tidssynkronisering skickas av ”master” varje minut för att justera eventuella skillnader i 
tidräkning mellan LRC-enheterna. Det finns alltid en liten skillnad i oscillatorer och det 
kan eventuellt finnas ett behov av att synkronisera klockor med jämna mellanrum. 
Antalet bitar, som skickas med tidssynkroniseringen är 8 och det ger en maximal skillnad i 
tid på 256 ms, efter en minut. Ett större fel vid tidssynkroniseringen kan ge en felaktig 
uträkning. Tidssynkronisering används också då inga andra radiopaket har tagits emot på 
10 sekunder. Detta för att bekräfta att uppkopplingen mot den andra LRC-enheten 
fortfarande är aktiv. 
Acceptera/uppstart 
Acceptera/uppstart skickas av ”master”, för att acceptera en begäran att ansluta sig från 
en annan enhet. Information som överförs är tidräkningen i millisekunder. 
 
2.3.2 Handskakning 
En handskakning är nödvändig, när två enheter ska kopplas ihop efter att ha varit 
frånkopplade, t ex. när en enhet har varit avstängd. Den benämns ”handskakning 
mottagare känd”. 
Handskakning mottagare känd 
Har en enhet varit avstängd eller frånkopplad från den andra enheten, behöver en ny 
handskakning utföras. Utan handskakning vet inte enheterna att det finns någon 
mottagare av data som skickas. Flödet beskrivs i figur 11.  
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 Figur 11. Flödesschema för handskakning av två för varandra kända enheter.  
 

1. ”Slave”: Det krävs ingen indikation till mikrokontroller att anslutning önskas. Så 
länge ”slave”-enheten är påslagen och status ej är ”connecting” eller 
”connected”, skickas med jämna mellanrum ”Anslut 2”. När det skickas ändras 
status också till ”connecting”.  

1. ”Master”: lyssnar. 
2. ”Master”: När ”Anslut 2” kommer, ändras status till ”connecting” och ett svar 

skickas i form av ett ”acceptera/uppstart”-paket. 
3. ”Slave”: När ”acceptera/uppstart” kommer, ändras tiden till vad paketet innehöll. 

”ACK” skickas sen till ”master”.  
4. ”Master”: Ett mottaget ”ACK” i det här läget får ”master” att betrakta sig som 

uppkopplad. Handskakning har lyckats och status ändras till ”connected”. Master 
skickar nu ett ”tidssynkronisering”-paket. 

5. ”Slave”: När tidssynkronisering har kommit från ”master”, betraktar ”slave” 
handskakning som lyckad. Status ändras till ”connected”.  

Hela handskakningen får maximalt ta 2.5 s, annars anses den som misslyckad och den 
börjar om från början. 

Slave Master

PowerOn

Mottagaradress 
=0xFFFF?
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=0xFFFF?

Paket

Nej
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Ihopkopplade

Tidsdata inställd Ja
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2.3.3 Tidssynkronisering 
Figur 12 visar flödet för en tidssynkronisering.  
 

 

 

 

 Figur 12. Flöde för tidssynkronisering.  
 
”master” börjar med att kontrollera om radiokanalen är ledig. Är kanalen ledig, överförs 
8 bitar LSB av tidräkningen (tidräkning = 32 bitar i form av millisekunder) och en 
kompensering för överföringstid.  När ”slave” tar emot paketet justeras tiden enligt 
mottaget data enligt (7). 
 

 (7) 
 
Ett ”tidssynkronisering”-paket skickas från ”master” antingen maximalt tre gånger eller 
tills ett svar kommer. Ett ”tidssynkronisering”-paket mottaget av ”slave” svaras med ett 
”tidssynkronisering”-paket tillbaks till ”master”.  
 
 
  

Tidsynk tid[7..0]

Uppdatera T2

Tidsynk

T2

Ja

Tid(X + Tsynk)

T1(XU) T2(YU)

Nej

Tidssynkronisering

Tidsynk återsänd?

PaketMaster Slave

AktivPassiv

Kanal ledig?
Nej Ja
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2.3.4 Tidsstämpel CAN 
En tidsangivelse ska finnas med varje CAN-meddelande som skickas över radiolänk. Det 
ska på så vis gå att veta hur längesen det ursprungligen skickades. Figur 13 visar hur det 
går till när värdet för tidsstämpeln räknas ut.  
 

 

 

 

 Figur 13. Flödesschema för framtagande av tidsfördröjning för ett ”CAN – 
data”-meddelande.  

 

 
Den enhet (”master” eller ”slave) som har CAN-data att skicka, sparar nuvarande 
tidsinformation i fältet för tidsstämpel (12 bitar i millisekunder). Är CAN-meddelandet 
nytt, plockar mottagaren ur tidsinformationen och jämför det med sin egen tid för att på 
så vis kunna ange hur stor fördröjning paketet har.  
 
2.3.5 Listen Before Talk 
För att minska risken att radiopaket krockar med annan radiotrafik, så är enheterna 
konstant i lyssningsläge. När ett CAN-meddelande ska överföras via radiolänk, överförs 
informationen i meddelandet till en buffert med en köfunktion. Sen kontrolleras 
radiotransceivern så att ett radiopaket inte är på ingång. Signalstyrkan på radiokanalen 
undersöks också. Är kanalen ledig skickas paketet. Det beskrivs i figur 14.  
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 Figur 14. Flöde för ”listen before talk” vid överföring av data på radiokanalen.  

 
2.3.6 Typer 
En komplex typ benämnd ”LRC_pak_type” innehåller information för ett radiopaket. Den 
finns beskriven i figur 15. Union ”load” används för de olika typerna av last. För att CRC 
ska placeras i anslutning till LSB i lasten, återfinns CRC-delen i lasttypen. 
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 typedef struct { 
 uint16_t rxID : 16;//mottagar ID 
 uint16_t txID : 16;//avsändar ID 
 uint8_t mTyp : 3;//meddelandetyp 
 uint8_t mNr : 5;//meddelandenummer 
 union{ 
  CAN_data_type cData;//CAN-meddelande 
  gData_type gData;//generell data 
  timeSync_type tSync;//tidssynkronisering 
  accept_type conAccept;//Acceptera/uppstart 
  empty_type eType;//(ingen last) 
ACK/connect 2 
 }load; 
}LRC_pak_type; 

 

 Figur 15. Komplex typ för att hålla radiopaket-information  
 
2.4 Mjukvarudelar 
Programmet består av en huvudfil där flödet i programmet styrs. Det finns också ett 
antal filer med hjälpfunktioner, makron och typdefinitioner. 
2.4.1 Main.c 
Main.c är huvudfilen. Flödet beskrivs i figur 16.  
 
 

 

 

 Figur 16. Flödesschema över mjukvaran i mikrokontrollern.  
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CAN-rx (CAN input), radioprotokoll, data in (12 byte UART) och ”radiopacket” är de källor 
som kan skapa ett radiopaket. Alla källor överförs till struct LRC_pak_type, som 
innehåller följande information: 

• Mottagar-ID 
• Avsändar-ID 
• Meddelandetyp 
• Meddelandenummer 
• Nyttodata (last) 

NewPak 
newPak stoppar in LRC_pak_type-informationen i en buffert. Bufferten består av 30 
element, där de första elementen är struct-data. Element 30 innehåller storleken på 
informationen och element 29 anger hur många gånger paketet har försökt skickas. Det 
finns möjlighet till maximalt tio buffertar. En kö-funktion används för att hålla reda på 
vilken buffert som ligger först i kön.  
LRC_queue 
LRC_queue kontrollerar om det finns kö-element att skicka. Om radiotransceivern 
(SX1272) inte är mitt uppe i mottagning av radiodata, eller radiokanalen inte är ledig, 
skickas kön till radiotransceivern för att skickas över radio. Element i kön tas bort först 
när de får en bekräftelse av mottagaren. Element som inte har fått en bekräftelse efter 
två återsändningar plockas bort från kön.  
SX1272 
SX1272 är radiotransceiverkretsen som hanterar överföring av radiodata till 
mikrokontroller-data eller tvärtom. Ett mottaget radiopaket genererar ett avbrott hos 
mikrokontrollern.  
Radiopacket 
Radiopacket hanterar radiopaketet (i SX1272) som har genererat ett avbrott i 
mikrokontrollern. Radiopaketet hämtas och information extraheras till en LRC_pak_type 
variabel. ”newPak” skapas med ett svar i form av en bekräftelse (”ACK”) eller ett svar 
som krävs enligt radioprotokollet. Bekräftelsen använder samma meddelandenummer 
som det bekräftade radiopaketet, därför måste ”newPak” utföras direkt efter 
”radiopacket”. Annars finns risken att meddelandenumret inte är från det senast 
hämtade paketet. 
Innehåller radiopaketet generell data skickas det ut seriellt via UART. Är radiopaketet av 
typen CAN-data, skickas det istället ut på CAN-buss (CAN tx).  
MSG_list 
MSG_list är en 32-bitars variabel som används för att hålla koll på mottagna 
meddelanden. Varje bit i variabeln motsvarar ett meddelandenummer. En etta i en 
position, betyder att ett radiopaket med meddelandenummer samma som bit numret, 
har tagits emot. Kommer ett nytt radiopaket med samma meddelandenummer går det 
på så vis veta att det är gammalt. För varje nytt meddelande som kommer rensas 
nästkommande fem meddelandenummer enligt figur 17. Varje nytt radiomeddelande 
måste ha ett ”större” meddelandenummer än föregående (0 större än 31 i det här 
sammanhanget).  
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 Figur 17. För varje inkommet radiopaket rensas fem nästkommande nummer.  
 
newPak 
newPak är precis som MSG_list en variabel där bitpositionen är det som används. En etta 
i en bitposition anger här vilken typ av radiopaket som ska skapas. För att hålla koll på 
vad varje bitposition betyder används följande makron: 
 

#define MSG_TYPE_CAN  0b000 
#define MSG_TYPE_TIME_SYNC 0b001 
#define MSG_TYPE_ACCEPT_START 0b010 
#define MSG_TYPE_ACK 0b011 
#define MSG_TYPE_CONNECT_2 0b100 
#define MSG_TYPE_DATA 0b101 

Värdena är samma som i radioprotokollet. För att skapa ett ”ACK”-paket används: 
newPak |= 1<<MSG_TYPE_ACK; 
 
Tidhantering 
Tidhantering är nödvändig eftersom det styr kommunikationen i protokollet. Trafik 
måste ske med jämna mellanrum för att veta att mottagaren inte har kopplats ifrån. 
Avsaknad av trafik efter en viss bestämd tid definieras som att enheten inte är 
uppkopplad längre.  
Systick avbrott 
Systick genererar millisekunder för den generella tidräkningen. Den används till bl a 
tidsstämpel i CAN-meddelanden. 
Den genererar också större värden än millisekunder. Värden som räknar upp var 16:e 
millisekund. Det värdet används som bas för hur stor fördröjningen mellan radiopaket är. 
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TIM6 avbrott 
En timer som genererar avbrott med 250 ms mellanrum. 

• Byter värde på ”connect/connecting”-LED. 
• Håller koll på uppkopplingstid  
• Mjukvaru-watchdog. 
• Genererar meddelande för tidssynkronisering. 
• Genererar meddelande för att hålla uppkoppling igång, då det är brist på 

radiotrafik. 
 
2.4.2 SX1272.c 1272.h 
Filerna innehåller hjälpfunktioner och alla makron för att komma åt 
radiotransceiverregister. Funktioner finns för att ge radiotransceivern initieringsvärden 
och för radioöverföring av data. 
 
2.4.3 LRC_rxtxRadio.c  LRC_rxtxRadio.h  
Filerna innehåller funktioner för att hantera trafik till/från CAN-buss. Det finns beskrivet i 
tabell 3. 
 
Tabell 3. Funktionsprototyper och beskrivning av funktioner 
Funktionsprototyper Beskrivning 
uint8_t LRC_tail_queue(); 
uint8_t LRC_queue_size(); 
uint8_t LRC_queue_last(); 
uint8_t LRC_queue_first(); 
uint8_t LRC_pop_queue(); 
uint8_t LRC_push_queue(); 

Funktioner för att ge köfunktion till ett 
fällt. 

uint8_t LRC_radio_CAN(LRC_pak_type* 
 rx,CAN_HandleTypeDef* 
 hcan,uint16_t timeout); 
uint8_t LRC_CAN_Radio(LRC_pak_type* 
 tx,CAN_HandleTypeDef* hcan); 

Funktioner överför CAN-
meddelanden till struct för överföring 
över radio och från radio till struct för 
överföring på CAN-buss. 

uint8_t LRC_rxFifoAddr( 
 SPI_HandleTypeDef* hspi); 

Funktion för att ta reda på nuvarande 
värde på FIFO-pekare. 

uint8_t timeOnAir(uint8_t PL, uint8_t SF, 
 uint8_t header, uint8_t 
 preAmble,uint8_t BW, uint8_t 
 isCRC, uint8_t CR); 

Funktion för att beräkna hur lång tid 
ett meddelande tar att överföra via 
radiolänk. 
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2.4.4 LRC_pack_unpack.c LRC_pack_unpack.h 
Filerna innehåller typer och funktioner enligt tabell 4. 
 
Tabell 4. Funktionsprototyper och beskrivning av funktioner. 
Funktionsprototyper/typdefinitioner Beskrivning 
typedef struct{}LRC_SX1272_SETTINGS; Struct som innehåller element för 

registervärden i Semtech sx1272 
typedef struct{}LRC_pak_type; Struct för att hålla alla delar i ett 

radiopaket. 
typedef struct{}LRC_status_type; Struct innehåller statusvärden för LRC-

enheten. 
uint8_t LRC_CAN_to_buf(LRC_pak_type* a, 
 uint8_t* buf); 
void LRC_buf_to_CAN(LRC_pak_type* b, 
 uint8_t* buf); 
uint8_t LRC_data_to_buf(LRC_pak_type* 
 a,uint8_t* buf); 
void LRC_buf_to_data(LRC_pak_type* 
 a,uint8_t* buf); 
uint8_t LRC_tSync_to_buf(LRC_pak_type* a, 
 uint8_t* buf); 
void LRC_buf_to_tSync(LRC_pak_type* a, 
 uint8_t* buf); 
uint8_t LRC_accept_to_buf(LRC_pak_type* 
 a, uint8_t* buf); 
void LRC_buf_to_accept(LRC_pak_type* a, 
 uint8_t* buf); 
uint8_t LRC_conn_ACK_to_buf(LRC_pak_type* 
 a,uint8_t* buf); 
void LRC_buf_to_conn_ACK(LRC_pak_type* 
 a,uint8_t* buf); 

Funktioner för att överföra från struct till 
radiobuffert eller tvärtom. De olika 
funktionerna är skräddarsydda för varje 
typ av paket. 

 
2.4.5 CAN-buss 
En av mikrokontrollernas CAN-busskontroller används för att hantera skrivning och 
läsning av CAN-buss. CAN-busskontrollern är kopplad på en periferibuss med en 
hastighet på 42 MHz. CAN-bussen som LRC-enheten ska vara ansluten på, har en 
hastighet på 125 kbps. För att få den hastigheten används en prescaler på 16 för att få 
ner hastigheten från 42 MHz till 2 625 000 Hz. För att gå från 2 625 000 Hz till 125 kbps, 
behövs så kallad ”time quanta” på 21. Det ger en ”time quanta 1” på 12 och ”time 
quanta 2” på 8 och 1 startbit. 
CAN-bussens buffert för inkomna meddelanden, kontrolleras med jämna mellanrum 
(”polling”). Ett meddelande i buffert genererar ett CAN-paket till newPak. Aktuell tid i 
mikrokontrollern används i CAN-radiopaketet för att ge det en tidsstämpel. 
 
2.4.6 Inställningar och in/utgångar 
Mikrokontroller 
Mikrokontrollern har ett antal I/O portar, som går att koppla internt till olika funktioner 
via mjukvaran. Kartläggning av anslutningsportarna beskrivs i tabell 5. 
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 Tabell 5. Anslutningsportar och funktion i mikrokontroller. 
Funktion PORT  Riktning/benämnning 
LED LoRa good PA8 Output 
LED LoRa error PA9 Output 
LED connected PA15 Output 
LED generic 0 PB12 Output 
LED generic 1 PB13 Output 
LED generic 2 PB14 Output 
LED generic 3 PB15 Output 
LED CAN error PD2 Output 
LED CAN Activity PA3 Output 
CAN terminate PA4 Output 
   
Switch 1 Connect PA10 Input 
Switch 2 generic PA11 Input 
Switch 3 generic PA12 Input 
   
Transceiver reset PC3 Input 
Transceiver RX/TX ready PC4 Input 
Transceiver RX switch PC5 Output 
Transceiver TX switch PC6 Output 
Transceiver DIO 1 PC7 Input 
Transceiver DIO 2 PC8 Input 
Transceiver DIO3 PC9 Input 
Transceiver DIO 4 PC10 Input 
Transceiver DIO 5 PC11 Input 
Transceiver SPI PA5 CLK 
Transceiver SPI PA6 MOSI 
Transceiver SPI PA7 MISO 
Transceiver SPI PB2 CS (output) 
   
UART PB10 TX 
UART PB11 RX 
   
Generic testpoint 0 PB3 Input/output 
Generic testpoint 1 PB4 Input/output 
Generic testpoint 2 PB5 Input/output 
Generic testpoint 3 PB6 Input/output 
Generic testpoint 4 PB7 Input/output 
   

 
2.5 Frekvensband 
För frekvenser omkring 868 MHz finns ett antal frekvensband som potentiellt skulle gå 
att använda för radiotrafik [5]. De frekvensband som går att använda är alla licensfria 
inom EU och finns beskrivna i tabell 6. 
Tabell 6. Licensfria frekvensband inom EU med 1% eller mer duty cycle. 

Frekvensband Frekvenser 
MHz 

Effekt Duty cycle 

47 865–868 +6.2dBm/100 kHz ≤ 1 % 
48 868,0–868,6 14 dBm ≤ 1 % 
54b 869,4–869,7 27 dBm ≤ 10 % 
69 869,7–870 14 dBm ≤ 1 % 
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2.6 Användargränssnitt 
Användargränssnittet består av tre tryckknappar och sex lysdioder. Det finns beskrivet i 
figur 18. 
 
 

  

 

 Figur 18. Till vänster användargränssnitt på framsidan av prototypen, till 
höger baksida. 

 

 
Under projektets gång har det inte hunnits programmera en funktion för den 2-färgad 
Led för CAN-activity/error. 2-färgad LED för LoRa-paket/error blinkar blått en gång när 
ett felfritt (enligt CRC) radiopaket har mottagits. Tas ett paket emot med CRC error 
blinkar den rött. 
Tryckknappar PA12-10 används för att ändra aktuell inställning. Vilken inställning som är 
aktiv visas genom att en av LED PB12-15 lyser. Det finns tre olika inställningar som går att 
välja: 

1. Switch PA12/LED PB12 ger bandbredd 125 kHz och spreading factor 8 
2. Switch PA11/LED PB15 ger bandbredd 250 kHz och spreading factor 8 
3. Switch PA10/LED PB14 ger bandbredd 125 kHz och spreading factor 7 

Knapp hålls nere mer än en sekund för att aktivera en ny inställning. 
M12 anslutning ansluter matningsspänning på upp till 24V och CAN-interface. 
LED connected används för att synliggöra om LRC-enheten är uppkopplad (lyser), 
försöker ansluta sig (blinkar) eller är frånkopplad (lyser ej). För att data ska kunna utbytas 
mellan två LRC-enheter, måste dem båda vara uppkopplade (LED connected lyser).  
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3 Resultat 
Mätningar går ut på att ta reda på den maximala räckvidden, prestanda och kvalité på 
överföringen, vid olika inställningar av radiotransceivern. De olika bandbredderna som 
testas är 125/250/500 kHz. En låg bandbredd ger bättre räckvidd jämfört med en högre. 
Det går att välja olika spreading factor i radiotransceivern. Spreading factor är en metod 
LoRa-modulation använder för att öka känsligheten på mottagarsidan. Det går ut på att 
dela upp varje symbol i flera så kallade ”chip”. De Spreading factor som används i 
testerna är 7 eller 8. SF 8 har 3 dB bättre känslighet på mottagarsidan jämfört med SF 7 
[3]. Alla test använder Antenova Armata som antenn. Den finns beskriven i 2.1.5. 
Test 1 utförs i tätbebyggt bostadsområde med betongbyggnader och test 2 i fri sikt.  
Test 3 syftar till att undersöka hur väl tidssynkroniseringen är mellan LRC-enheterna. 
Tidssynkronisering är nödvändig för att tidsstämpel i CAN-meddelande ska fungera.  
Test 4 är ett mått på kvalité och datahastighet vid perfekta förhållanden. LRC-enheterna 
är här 20 cm ifrån varandra. Kvaser USBcan Pro [14] används för att ansluta en dator till 
två olika CAN-busskontroller, som i sin tur är ansluten till var sin CAN-buss. LRC-”slave” är 
ansluten till den ena och ”master” till den andra.  
 
3.1 Test 1 
Testet utförs genom att en LRC-enhet sitter på ett bord inomhus i ett lägenhetshus. Den 
andra LRC-enheten bärs under förflyttning till fots med ökat avstånd från den försa LRC-
enheten. Det avstånd där anslutning bryts används som resultat. Testet upprepas med 
olika inställningar, för att se hur det påverkar räckvidden under dåliga förhållanden (ej fri 
sikt). Anslutning mellan LRC-enheter bryts när trafik inte har förekommit på 20 s. Den 
enda trafik som genereras är ”tidssynkronisering”. Det genereras automatiskt efter 10 
sekunder av utebliven radiotrafik. Figur 19 visar resultat av test 1. 

 
398 m 

 
306 m 

 
228m 

   
Figur 19. Ordning från vänster till höger. Spreading factor 8/125 kHz, spreading factor 7/125 
kHz och spreading factor 7/500 kHz 

 
3.2 Test 2 
Testet sker mellan mätpunkter med vattenområde emellan för att få fri sikt. 
Vattenområdet är Nydalasjön i Umeå. LRC-enheter placeras på ca två meter höga pelare. 
Vid varje mätpunkt ska LRC-enheterna klara en handskakning för att koppla upp sig mot 
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varandra. En bärbar dator är ansluten till varje LRC-enhet. Två olika script körs som 
skickar CAN-meddelanden och följande data samlas in: 

• Antal skickade paket 
• Antal mottagna paket 
• Förlustprocent 
• Minsta fördröjning 
• Maximal fördröjning 
• Snittfördröjning 

Script 1 skickar ett meddelande var 3:e sekund. Script 2 skickar ett meddelande var 4:e 
sekund men det returneras direkt för att mäta fördröjningen. I script 1 är inte uträkning 
av fördröjning korrekt, eftersom det skulle kräva att de bärbara datorernas klockor är 
perfekt synkroniserade. Därför ignoreras de värdena. LRC-enheter placeras enligt figur 
20. 
 
 

  

 

 Figur 20. Placering av LRC-enheter vid mätning.  
 
Position för mätning sker enligt figur 21. Det finns fem föreslagna mätpunkter.   
 
 

 
600 m 

 
1.2 km  

2.2 km 
 

2.8 km 
 

3.3 km 
Figur 21. Mätpunkter för mätning av räckvidd mellan två LRC-enheter. 
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3.2.1 Mätning mätpunkt 2 
Spreading factor 7 125 kHz bandbredd 
Avstånd på 1,2 km med SF7/125 kHz. Handskakning lyckas och test ger resultat enligt 
tabell 7 och 8. 
 
Tabell 7. Resultat mätpunkt 2 SF7/125 kHz script 1. 
Tid Skickade 

paket 
Mottagna 
paket 

Förlust Min fördröjning Maximal 
fördröjning 

Snitt 
fördröjning 
ms 

13:33:39 8 7 12 % - - - 
13:35:38 8 7 12 % - - - 
13:37:48 8 5 38 % - - - 
 
Tabell 8. Resultat mätpunkt 2 SF7/125 kHz script 2. 
Tid Skickade 

paket 
Mottagna 
paket 

Förlust Min fördröjning Maximal 
fördröjning 

Snitt 
fördröjning 
ms 

13:33:39 10 4 60 % 1218 2389 626 
13:35:38 10 4 60 % 670 1910 647 
13:37:48 10 5 50 % 727 1718 496 

 
I slutet av testet börjar det blåsa och uppkoppling bryts. Möjligen pg a att antennen 
börjar fladdra. Test med SF 8/125 kHz påbörjas och handskakning lyckas.  
Spreading factor 8 125 kHz bandbredd 
Avstånd 1,2 km med SF 8/125 kHz och handskakning lyckas. Resultat enligt tabell 9 och 
10. 
 
Tabell 9. Resultat mätpunkt 2 SF8/125 kHz script 1. 
Tid Skickade 

paket 
Mottagna 
paket 

Förlust Min fördröjning Maximal 
fördröjning 

Snitt 
fördröjning 
ms 

13:46:06 8 7 12 % - - - 
13:49:14 8 7 12 % - - - 
13:52:13 8 6 25 % - - - 
 
Tabell 10. Resultat mätpunkt 2 SF8/125 kHz script 2. 
Tid Skickade 

paket 
Mottagna 
paket 

Förlust Min fördröjning Maximal 
fördröjning 

Snitt 
fördröjning 
ms 

13:46:06 10 2 80 % 2793 4467 3630 
13:49:14 10 4 60 % 1206 2217 1747 
13:52:13 10 2 80 % 1999 4682 3341 

 
Hela testet utförs utan problem med uppkopplingen. 
 
3.2.2 Mätning mätpunkt 3 
Spreading factor 8 125 kHz bandbredd 
Avstånd 2,2 km med SF8/125 kHz. Testresultat enligt tabell 11. 
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Tabell 11. Resultat mätpunkt 3 SF8/125 kHz script 1. 
Tid Skickade 

paket 
Mottagna 
paket 

Förlust Min fördröjning Maximal 
fördröjning 

Snitt 
fördröjning 
ms 

14:18:28 8 5 38 % - - - 
14:24:00 8 0 100 % - - - 

 
Gränsen är passerad för vad LRC-enheterna klarar av när det gäller räckvidd. 
Uppkoppling går ner efter kort tid och det är problem att koppla upp igen.  
 
Eftersom den maximala räckvidden är nådd behöver inte test med längre räckvidd 
genomföras. 
 
3.3 Test 3 
Testet utförs genom att båda enheterna skickar ett meddelande på UART. Meddelandet 
skickas vid bestämda tidsintervall (4096 ms). En perfekt tidssynkronisering innebär att 
båda LRC-enheterna skickar sitt meddelande samtidigt. Ju större skillnad desto sämre 
resultat. Mätning sker med en ”Saleae Logic Pro 16 analyzer” logikanalysator [15]. UART 
sänds med 115 200 bps. Varje mätning utförs genom att Logic Pro läser UART-utgång 
från båda enheterna under en 10 sekunders period. Mätningar sker 10, 20 och 30 
minuter efter att en handskakning har genomförts (en handskakning nollställer 
tidräkning). Figur 22 visar resultat från mätningar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 22. Resultat från mätning av tidssynkronisering. Från överst till längst ner. 
Mätning efter 10 minuter, 20 minuter och 30 minuter. På de tre mätningarna är slav 
placerad överst och master underst. 

 

 
3.4 Test 4 
Mjukvaran Kvaser CanKing används för att generera och ta emot CAN-meddelanden. På 
så vis testas prestanda och kvalité. Radiotransceiver är inställd på 125 kHz bandbredd 
och SF 7. Med de inställningarna tar ett CAN-meddelande över 50 ms och ett ACK över 30 
ms. Resultat från enkelriktad trafik finns i figur 23. Resultat från dubbelriktad trafik i figur 
24. 
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 Figur 23. Kvaser CanKing skickar CAN-meddelanden. Riktning ”slav” till ”master” och 
därefter andra riktningen. Fördröjning mellan meddelanden är 175 ms. 

 

 
 
 

 

 

 Figur 24. Kvaser CanKing genererar CAN-meddelanden i båda riktningar under samma 
tidsperiod. Fördröjning är ett slumpmässigt tal mellan 300 och 1700 ms. 

 

 

4 Diskussion 
4.1 Test 
4.1.1 Test 1 
Räckvidd är dålig vilket är väntat. Testet kan ses som ett test i värsta tänkbara miljö.  
 
4.1.2 Test 2 
Testet har tre delar, räckvidd, kvalité och datahastighet på överföring. 
 
Datakvalité 
Test vid mätpunkt 2 ger inte så bra resultat för varken SF 7 eller SF 8. När ett paket som 
skickas inte får en bekräftelse återsänds det två gånger (max 3 skickade paket). 
Återsändning fyra gånger skulle troligtvis minska felprocenten, men på bekostnad av 
”maximal fördröjning”. Det finns ett problem med tvåvägs-kommunikation, vilket visas i 
script 2. Test med script 2 har väldigt dålig kvalité.  
 
Datahastighet 
För de få paket som faktiskt levererades med script 2 kan slutsatser dras. När det gäller 
fördröjning, är endast SF 7 lämpligt med den implementerade mjukvaran. 
Snittfördröjningen är ungefär 600 ms. SF 8 klarar av att leverera minst ett paket per 
sekund. Problemet med SF8 är den maximala fördröjningen. För att ge en säker och 
snabb överföring bör den maximala fördröjningen aldrig vara mer än en sekund. SF8 är 
dessutom ett dåligt val eftersom ett CAN-radiopaket som skickas med SF8/125 kHz har 
en ”air time” på ungefär 100 ms. Regelverket tillåter en maximal ”duty cycle” på 10 % för 
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frekvensband 54b. Det skulle gå att uppfylla om inga CAN-paket behöver återsändas. Ett 
CAN-radiopaket skickat med SF7/125 kHz har en ”air time” på strax över 50 ms. Det ger 
möjlighet till viss marginal när det gäller ”duty cycle”. En för lång överföringstid är heller 
inte bra för att det blir mer utsatt för störande signaler.  
 
Räckvidd 
Den längsta frisiktsräckvidden som gick att uppnå var 2,2 km. Dämpning vid 2,2 km är -
98.5 dB. En total länkbudget för inställning SF8/125 kHz är -135 dB (8) (från 2.1.4). 
Antennen är en sort som ska används inbyggd i en låda. För att förklara skillnaden på 
36.5 dB kan antennens läge ha påverkat och det faktum att den inte var helt fixerad i ett 
läge under hela testet. Antenova Armata har som sämst -12 dBi och det skulle i värsta fall 
ge en länkbudget på 121. Det är ändå 22.5 dB som saknas. Det är en tillräckligt stor 
skillnad för att misstänka att det är en missanpassning till frekvensen som används. 
Antennen har en dubbelhäftande yta på ena sidan som ska monteras på en plastbit. 
Troligtvis är antennen anpassad för montering på en plastbit och räckvidden blir därför 
mycket sämre än förväntat.  
 
4.1.3 Test 3 
Den implementerade tidssynkroniseringen av LRC-enheternas tidräkning fungerar bra. 
Tidräkningen i enheterna håller en nivå som är bättre än 2 ms skillnad under en 30 
minuters period. Eftersom ett CAN-meddelande tar mer än 50 ms (SF 7/125 kHz) att 
skicka över radio, är 2 ms en godkänd nivå. Felet blir maximalt 4 % vid uträkning av ett 
CAN-meddelandes fördröjning. 
 
4.1.4 Test 4 
Testet visar att prestandan är bra under enkelriktad trafik. Över 99 % av CAN-
meddelandena kommer fram med en hastighet på 5.7 meddelanden per sekund. 
Dubbelriktad trafik är sämre och ligger på över 93 % för i snitt 2 x 1 meddelande per 
sekund. Det måste ändå ses som ett godkänt resultat med tanke på att det inte finns 
någonting i protokollet som styr när LRC-enheterna ska lyssna eller skicka radiopaket. 
 
4.2 Förbättringar 
4.2.1 Antenn 
Varför räckvidden med den använda antennen, är så pass mycket sämre än väntat 
behöver utredas. Oavsett vad felet är så skulle en extern antenn, med större gain än 0 
dBi i varje ände, förbättra räckvidden betydande. LRC är tänkt att användas för 
långdistansradio och borde därför använda bästa möjliga antenn för att nå så långt som 
möjligt.  
 
4.2.2 Mjukvara 
Enkelriktad trafik ger en minsta användbar fördröjning på 175 ms. Det är en nivå under 
den dubbla teoretiskt minsta fördröjningen (CAN-meddelande + ACK). Där behöver 
mjukvaran förmodligen inte förbättra sig mycket mer. Med dubbelriktad trafik är bilden 
lite sämre. 7 % av CAN-meddelandena kommer inte fram. Det är troligtvis så att båda 
LRC-enheterna försöker skicka samtidigt ibland. Radiotransceivermodulen SX1272 är en 
halv-duplex. Den kan inte både lyssna och skicka samtidigt. En lösning skulle vara 
användning av tidsluckor. 16 ms tidsluckor, där 0–15 ms, 32–47 ms osv. för den ena LRC-
enheten och 16–31 ms, 48–63 ms osv. för den andra LRC-enheten. I tidsluckan lyssnar 
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LRC-enheten efter eventuell trafik, är kanalen ledig sänds radiopaket i slutet av 
tidsluckan. 
 
4.2.3 Funktioner 
Funktion som saknas, som var tänkt att implementeras var anslutning till en okänd enhet. 
Tanken var att två för varandra okända enheter ska kunna bjuda in varandra till en 
uppkoppling. De ska sen kopplas ihop automatiska efter att LRC-enheterna slås av/på. 
 
4.3 Lämplighet av långdistans-CAN 
Eftersom duty cycle maximalt får vara 10 % [5], begränsas antalet CAN-meddelanden till 
ungefär ett per sekund. Med frekvenshopp skulle det vara lagligt med mer än 10 %, men 
det kanske inte är lämpligt att använda så mycket av frekvensbandet. Eller kanske inte är 
lämpligt att använda långdistansradio i en tillämpning som kräver en duty cycle större än 
10 %. Långdistans-CAN fungerar så länge krav på hastighet inte är så stora. För alla 
tillämpningar som inte behöver fler än ett CAN-paket per sekund i snitt så är långdistans-
CAN lämpligt. Finns det tillräckligt många tillämpningar för att det ska vara värt att 
utveckla en kommersiell produkt? Med tanke på att det finns andra liknande produkter 
(dock få) så finns det i alla fall ett behov, även om det inte är så stort idag. Eftersom 
tillämpningsområden för CAN ökar så kommer även behovet av långdistans-CAN att öka.  
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4.4 Kravuppfyllnad 
Kundens krav har uppfyllts enligt tabell 12. 
 
Tabell 12. Projektkrav och uppfyllnad. (√=uppfyllt, - = ej uppfyllt, ? = uppfyllt med kommentar) 
 Grundkrav:  
1 Enheten ska ha CAN-bussanslutning √ 
2 Enheten ska innehålla en radiomodul √ 
3 Två enheter ska kunna förbinda två CAN-bussar via radio √ 
4 Den valda radiomodulen ska ha räckvidd över 1km √ 
5 Lång räckvidd ska prioriteras före hastighet √ 
6 Radiomodulen ska använda ett för EU licensfritt radioband √ 
7 Minst ett meddelande per sekund ska kunna överföras √ 
8 Felkontroll av överfört data ska finnas √ 
9 Omsändning ska göras automatiskt ett förinställt antal gånger √ 
10 Tidsstämpel ska finnas med i varje meddelande √ 
11 Fel ska rapporteras om ett meddelande inte kunnat överföras √ 
12 Filter för vilka CAN-meddelanden som ska överföras via radio (CANopen 

PDO) 
? 

13 Uppkopplingsstatus ska indikeras med lysdioder eller i klartext via serieport 
eller på display 

√ 

14 Prestanda ska testas i fält √ 
15 Hur enheten ansluts och testas ska tydligt framgå av dokumentation √ 
 Övriga krav:  
16 Konstruktion av kretskort med radiomodul, CAN-interface och 

mikrokontroller 
√ 

17 Kretskortet ska få plats i existerande kapsling √ 
18 Stöd för CANopen SDO-protokoll - 
19 Autentisering för att säkerställa att en enhet inte kan aktiveras av misstag ? 
20 Kryptering för att säkerställa att radiodata inte går att avlyssna - 

 
Kommentarer kravuppfyllnad: 

12. Filterfunktion finns och går att ändra till önskat värde. För närvarande är 
filtermask inställt så att alla paket skickas över radio. Endast standard-ID 
CAN-meddelanden går att skicka över radio. 
18. Finns ej implementerat pg a tidsbrist. 
19. För att vara säkert borde kryptering användas.  
20. Finns ej implementerat pg a tidsbrist. 

5 Slutsats 
En prototyp med två LRC-enheter skulle utvecklas, det har projektet levererat. När det 
gäller kravlistan, så uppfylls grundkraven. Slutsatser kring lämplighet för långdistans-CAN 
har dragits utifrån resonemang. Projektets mål har i stort sett uppfyllts. Tidsåtgången för 
projektet har varit större än den planerat tillgängliga tiden. Det finns delar av projektet 
som har tagit längre tid än beräknat pg a oförutsedda problem. Om man skulle göra om 
projektet, hade vissa delar troligtvis utförts annorlunda. Eftersom det tog två veckor att 
få mönsterkort tillverkade, så programmerades protokollet på ett utvecklingskort. För att 
en sådan programmeringskod ska bli bra, så krävs det att allting går att förutse. När det 
gäller radiokommunikation, så är det svårt att förutse allting. Speciellt om 
programmering av radiokommunikation är ett nytt område för den som utför det. Pg a 
det så fanns det en del svårlösta buggar i koden. Ett upplägg där tidspressen inte var stor. 
Så hade det varit bättre att programmera protokoll och radiokommunikaion i LRC-
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enheterna istället för i utvecklingskortet. Då hade en bättre arbetsgång varit möjlig. En 
arbetsgång där man hade börjat med kod för enkel överföring av data och sen bygga på 
funktioner allt eftersom. Det är lättare att hitta fel när det finns en viss mängd funktioner 
som är bekräftade att dem fungerar och när en funktion läggs till så går det se hur saker 
förändras. När otestad kod för ett protokoll implementeras, är det svårt att veta källan 
till de problem som uppstår. 
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