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Sammanfattning 

Rapporten täcker konstruktionen av en CAN-WLAN brygga från schemaritning ända till en nästintill 

konsumentfärdig produkt med inkapsling. Bryggan använder sig av mikroprocessorn AT90CAN128 

tillsammans med WLAN-modulen WIZ610wi för att hantera kommunikation av CAN respektive 

WLAN. Bryggan är tänkt att monteras stationärt på en maskin/fordon som har en implementerad 

CAN-bus. Man kan sedan via smartphone eller bärbar dator avläsa informationen på CAN-bussen 

samt skicka ut CAN-paket. Allting sker via webbläsaren i den mobila enheten. Nätdel och kapsling har 

konstruerats av beställaren, Electrum. Resterande ingående delar har konstruerats från grunden och 

tas upp i denna rapport. Bryggan är generellt utformad för att klara alla typer av CAN-bussar med 

inställbara parametrar av hastighet, id-längd etc. 

 

Abstract 

This report covers the construction of a CAN-WLAN bridge from a basic schematic all the way to a 

consumer ready product. The bridge uses the microprocessor AT90CAN128 and the WLAN module 

WIZ610wi which handles the communication of CAN and WLAN. The bridge is designed to be 

mounted stationary on a machine/vehicle which communicates through CAN. With a Smartphone or 

laptop you can then read the information on the CAN bus or send a CAN package. Everything is done 

through the web browser on the mobile device. Power supply and enclosure has been designed by 

the Electrum Automation. The remaining blocks have been designed from the ground up and is 

covered by this report. The bridge is generally designed to be able to communicate all types of CAN-

busses with tunable parameters considering baud rate, id-length, etc. 

  



 
 

Förord 

Denna rapport avhandlar mitt examensarbete på Umeå Universitet som högskoleingenjör i Tillämpad 

Elektronik. Arbetet är på 15 högskolepoäng. Examensarbetet utförs i nära samverkan med företaget 

Electrum Automation.  Jag skulle vilja tacka mina handledare Ola Renström, elektronikkonstruktör på 

Electrum Automation och Johan Haake Universitetsadjunkt vid Umeå Universitet. Tack till Johan 

Winberg på Electrum som hjälpt till att granska innehållet i denna rapport. Vill även passa på att 

tacka Ulf Holmgren som varit till stor hjälp när Johan Haake inte varit på plats. Samt ett stort tack till 

Thomas Moström på Electrum Automation för ditt fortsatta förtroende i mig. 
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1. Bakgrund 

Bakgrunden till detta projekt är att Electrum Automation AB själva utvecklar en CAN-Bluetooth 

brygga. De vill även kunna erbjuda CAN-WLAN till kunden som ett tillval men har varken 

erfarenheten eller tiden att utveckla detta själva. 

 

2. Syfte 

En CAN-WLAN brygga skall utvecklas, kommunikationen skall vara dubbelriktad. Bryggan skall 

fungera generellt oberoende av CAN-hastighet eller kommunikationsprotokoll. Produkten skall 

utvecklas hela vägen från lösa komponenter till ett färdigt PCB som monteras i en kapsling som 

Electrum Automation själv utvecklat. Syftet med den färdiga produkten är att den skall kunna 

monteras stationärt på en enhet som använder sig av CAN-kommunikation. Enheten skall därefter på 

avstånd kunna avläsas via webbläsare med hjälp av en smartphone eller bärbar dator.  
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3. Inledning 

 

3.1 Sammanfattning av kravspecifikation 

Parter: 
1.1 Uppdragsgivaren är Electrum Automation AB. Handledare och ansvarig för projektet på 

Electrum är Ola Renström. Petter Nordqvist är student vid Umeå Universitet och skall som 

examensarbete under tio veckors tid utveckla en prototyp för denna produkt. 

Mål: 

1.2 Att tillsammans med Electrum Automation AB utveckla en fungerande prototyp av ett CAN-

bus till WLAN interface. 

Användning: 

1.3 Detta interface är tänkt att kunna användas som nod i ett CAN-bus system och kommunicera 

via trådlöst nätverk med en dator eller mobiltelefon. 

Hårdvarukrav: 

2.1 Nätdel med skydd för loaddump, inspänning 9-32Vdc, tillhandahålls. 

2.2 M12-anslutning för CAN och matning. 

2.3 Kapslingen 253262 skall användas, kretskort 55x70mm. 

2.4 Processor Atmel AT90CAN128 

2.5 CAN transceiver Texas Instrument SN65HVD232 

2.6 Processorstyrd CAN-terminering via optokopplare 

2.7 Växling av CAN-hastighet 125/250kHz 

2.8 WLAN-modul med routerfunktion eller accesspunkt. 

2.9 Statusled för WLAN, två färger, indikation error och funktion. 

2.10 Temperaturområde -40° till +85° C 

2.11 Hänsyn skall tas till EMC. 

Funktionskrav 

1.4 Antingen dela ut IP-nummer (DHCP) så att det går att ansluta på enkelt sätt med en WLAN-

klient (mobiltelefon eller dator) eller möjlighet att ställa in ett fast IP på enheten. DHCP-

varianten är att föredra. 

1.5 Dubbelriktad CAN-trafik, d.v.s. ta emot och sända vidare data från CAN till WLAN-mottagare 

och vice versa. Se utredningspunkter för olika modeller för kommunikationen. 

1.6 Specificera kommunikationsprotokoll mot enheten efter vad som blivit slutsatsen av 

utredningspunkten för kommunikationen. 

1.7 IP-adresser och adressering i kommunikationsprotokollen ska i så stor utsträckning som 

möjligt styras via EEPROM-parametrar för att göra enheten konfigurerbar utan att behöva 

byta program. 

1.8 Bibliotek för CAN-kommunikation tillhandahålls av Electrum. 

Utredningspunkter 

4.1 Hur kommunicerar man med enheten? 
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 Går det att inkludera en fristående webserver i enheten så att användaren kommer till den 

websida där CAN trafik och/eller felmeddelanden kan utläsas och kommandon kan skickas 

när man ansluter mot det trådlösa nätverket och öppnar en webläsare? 

 Möjlighet att öppna TCP-koppling mot enheten och använda den som en gateway? D.v.s. allt 

data som skickas till enheten skickas vidare ut på CAN, och allt data som enheten läser på 

CAN skickas vidare till den som kopplat upp sig via WLAN mot enheten.  

4.2 Finns det WLAN-chip kombinerat med Bluetooth, kommer detta att innebära dubbelt så 

mycket kod eller går det peka om informationsbäraren? 
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3.2 Ordlista 

ABS - Anti-lock Braking System  
System för låsningsfria bromsar för motorfordon. 
 
AP 
Acesspunkt eller Access Point är benämningen på den centrala nod som styr trafiken i ett nätverk. All 
trafik i ett nätverk passerar accesspunkten, även sådan trafik som skall till andra klienter i samma 
WLAN(1). 
 
AVR 
En mikroprocessor-serie från företaget Atmel som implementerar RISC arkitektur i ett kompakt 
format till ett lågt pris. 
 
CAN – Controller Area Network 
Kommunikationsstandard som används främst inom fordonsindustrin för att kommunicera mellan 
interna enheter inom fordonet. 
 
CSS - Cascading Style Sheets 

CSS är en stilmall som kan användas tillsammans med HTML för att definiera hur elementen i HTML-

koden skall se ut. Tanken bakom CSS är att centralisera alla visuella inställningar i en .css fil istället för 

att definiera utseendet för varje element i en .html fil, på detta sätt besparas bandbredden och 

förenklar efterhandjusteringar av utseendet på en sida. 

 

Baudrate 

På svenska bithastighet och anges i enheten bitar/sekund. Specificerar hastigheten på en 
dataöverföring. 
 
ECM - Engine Control Module 
Elektroniken som kontrollerar och styr förbränningsmotorn I en vanlig personbil. 
 
EMC - Electro Magnetic Compability 
Avser en apparats förmåga att samverka tillsammans med andra elektroniska apparater, god EMC är 
uppfylld när en apparat varken stör eller blir störd av dess omgivning. 
 
EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
Ett minne som finns inbyggd i AVR mikroprocessorn, tillåter data att skrivas och läsas inuti, 
informationen i minnet finns kvar även efter att mikroprocessorn blivit strömlös. EEPROM minnet i 
en AVR mikroprocessor har en begränsad livslängd på minst 100 000 skrivcykler innan minnet blir 
opålitligt. 
 
ESP - Electronic Stability Program 
Antisladd-system för motorfordon. 
 
ESR - Equivalent Series Resistance 

Ett mått i ohm på en kondensators förmåga att leda vid dess resonansfrekvens. Enkelt förklarat 

strävar man alltid efter att använda kondensatorer med så låg ESR som möjligt för att förbättra 

kondensatorns högfrekvensegenskaper. 
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FFT - Fast Fourier Transform 

En analysmetod för att avbilda en signal i frekvensplanet och visualisera dess frekvensinnehåll, till 

skillnad mot traditionell signalavbildning i tidsplanet.  

 
Gateway 
En gateway är en nätverksnod som kopplar ihop två olika nätverk som använder sig av olika 
nätverksprotokoll. En gateway är den mest avancerade nätverkskomponenten som kan arbeta i alla 
skikt i OSI-modellen(2). 
 
HTML - HyperText Markup Language 

Är ett märkspråk som webbsidor är uppbyggd av. Används av webbläsaren för att strukturera en 

visuell struktur med hjälp av kod. 

 
HTTP - HyperText Transfer Protocol 
HTTP är ett protokoll som används för att överföra webbsidor över ett nätverk. 
 
PCB - Printed Circuit Board  
På svenska mönsterkort, är ett kretskort som oftast är tillverkat av glasfiberlaminat/fenolpapper och 

laminerat med ett tunt kopparplan med tryckta elektriska ledare. Koppartjockleken är 35 µm i 

normalfallet. Mönsterkortet kan vara uppbyggd av 1-30 plan. Mönsterkort kan ha elektriskt ledande 

mönster på bara en sida (enkelsidigt kort), två sidor (dubbelsidigt kort) eller i fler än två lager 

(flerlagerkort). Upp till 30 lager är förekommande. 

 
SSID - Service Set IDentifier 
En 32-bitars idenfikationssträng som skickas i headern på alla paket som skickas över WLAN. SSID gör 
så att man kan skilja olika WLAN från varandra.  
 
UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 
Seriekommunikation som används för att kommunicera seriellt mellan två enheter. Omfattas bland 
annat av RS232 standarden. 
 
WDT - Watch Dog Timer 
En timer som finns inbyggd i AVR mikroprocessorn, när WDT når ett förutbestämd värde startas 
mikroprocessorn om. Genom att nollställa WDT med jämna intervall förhindrar man en oavsiktlig 
reset. Skulle programmet av någon anledning skena iväg p.g.a. ex: minnesläckage, yttre enheter som 
inte svarar etc. Så kommer mikroprocessorn att startas om för att förhindra låsning av 
mikroprocessorn. 
 
WPA2-PSK - (Wi-Fi Protected Access 2-Pre Shared Key) 
WPA2-PSK är en krypteringsmetod för att kryptera trådlösa nätverk, denna metod anses som väldigt 
säker och med ett korrekt utformat lösenord nästintill oknäckbar. All trafik krypteras med en 
krypteringsalgoritm (AES) tillsammans med lösenordet. Ett korrekt lösenord är utformat så att det 
blandar gemener, versaler, siffror och gärna även tecken. Det skall inte innehålla ord eller 
sifferföljder.  
 
WLAN - Wireless Local Area Network 
Trådlöst nätverk som oftast implementerar IEEE 802.11 standarden. WLAN används flitigt för att 
trådlöst förbinda mobila enheter till ett trådbundet internet. 
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4. Teori 

Nedan diskuteras lite teori kring begrepp som tas upp senare i rapporten  

4.1 CAN 

Praktiskt taget alla dagens fordon använder sig av CAN för att kommunicera mellan olika enheter 

inom fordonet, t.ex. ABS, ESP, ECM, airbag, fönsterhissar, ljudsystem osv. Fördelen med CAN är att 

man med hjälp av en billig mikroprocessor kan överföra data med hög hastighet och bra felhantering. 

Detta i en miljö där det finns extremt mycket störningar och kraven på störningstålighet är extremt 

högt ställda. 

CAN kommunicerar med hjälp av två stycken balanserade dataledare, kallade CAN_H och CAN_L. 

Tack vare att datasignalen är differentiell kommer eventuella störningar att påverka dataledningarna 

lika mycket och felet kommer att försummas vid CAN-transceivern som enbart tar hänsyn till 

differensen mellan ledarna. 

Ett CAN-bus nätverk kan teoretisk innehålla oändligt många CAN-noder. Bara en nod kan dock sända 

åt gången, under tiden en CAN-nod sänder så mottar alla andra noder på CAN bussen detta 

meddelande och den sändande noden får en bekräftelse på att minst en nod har tagit emot paketet. 

Varje ändnod (maximalt två) skall termineras med 120ohm för att impedansanpassa CAN-bussen.   

Bilden nedan beskriver uppbyggnaden av ett litet CAN-bus nätverk med terminering i ändnoderna. 

 

 
Exempel på CAN-terminering, figur tagen från National Instruments(3). 

 

Alla noder på samma CAN-bus måste kommunicera med samma baudrate, bithastigheten för CAN 

sträcker sig mellan 100kbit/s ända upp till 1Mbit/s.  

Vid 1Mbit/s så får CAN-kablaget max sträcka sig 40meter(4), räckvidden ökar i och med att 

bithastigheten minskar. 

 

CAN-paket 

Ett CAN-paket är uppbyggt av en rad kontrollbitar/bytes: SOF,RTR,IDE,DLC,CRC,ACK,EOF samt det 

faktiska data som är består av ett 11bitar/29bitar ID-fält och 0-8 data bytes. I figuren nedan benämns 

ID-fältet arbitration field. CAN 2.0A stödjer 11bitar ID-längd, medan CAN 2.0B har en utökad ID-längd 

på 29bitar. IDE biten avgör vilken id-längd som skall användas, där 0 motsvarar 2.0A och 1 är 2.0B.  

ID-fältet brukar användas för att paketet skall hitta rätt mottagare samt identifiera vilken typ av 

paket det är som skickas. Exakt tillämpning beror dock på vilket CAN-protokoll som används. 
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CAN 2.0A paket: 

 
 

CAN 2.0B paket:

 
Figurer tagna från ATMEL AT90CAN128 datablad(5). 

 

Ett CAN-paket kan som tidigare nämnt innehålla 0-8 bytes, hur många bytes som skickas bestäms av 

DLC fältet som består av 4 bitar. Det är i datafältet huvudinformationen i CAN-paketet ligger. 

 

CRC står för Cyclic Redundant Check och är en checksumma som beräknas av en den sändande 

noden och tolkas av de mottagande noderna för att upptäcka eventuella bitfel i sändningen.  

 

ACK används för att sändaren av ett paket skall veta att paketet faktiskt nått ut till minst en CAN-nod 

på nätverket. Under tiden den sändande CAN-noden befinner sig i ACK-perioden av ett meddelande 

så kommer den att lyssna av CAN-bussen, alla CAN-noder som mottagit detta CAN-paket kommer då 

att svara genom att dra bussen hög, motsvarande en logisk etta. På detta sätt vet den sändande 

noden att meddelandet nått ut till minst en CAN-nod. Skulle högre leveranssäkerhet krävas kan den 

avsedda mottagande noden t.ex. svara genom att skicka ett svar för att indikera att denna mottagit 

meddelandet. 

 

I normalfallet så skickar CAN-noderna ut information angående givare och sensorer ut på CAN-

bussen med ett bestämt tidsintervall. Alternativet är istället att en CAN-nod skickar ett "remote-

frame"-paket där noden frågar efter ett paket varpå avsedd nod sedan svarar. RTR biten avgör om 

paketet är av remote-frame typ, paketet innehåller i detta fall enbart ett ID-fält och ingen data alls. 

 

CAN använder sig av ett prioriteringssystem som gör att ju flera binära '0'or paketet innehåller desto 

högre prioritet får det. Detta uppnås genom att en sändande mikroprocessor ligger och avlyssnar 

bussen samtidigt som den skickar ett meddelande. Ifall mikroprocessorn skickar en '1'a men läser av 

en '0'a innebär det att en annan CAN-nod håller på att skicka ett paket och på grund av att '0'or går 

före '1'or så avbryter noden sin sändning och väntar tills CAN-bussen är ledig igen. Det är därför inte 

ovanligt att använda adress 0x00 i ID fältet till enheter som skall vara högt prioriterade. 
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4.2 CANopen 

CANopen är ett kommunikationsprotokoll som specificerar hur CAN-paketen skall utformas på CAN-

bussen.  Då detta projekt enbart skall agera CAN-brygga behöver inte någon större vikt läggas på att 

tolka trafiken. Däremot används den specificerade pin-konfigurationen för CANopen när det kommer 

till M12 kontaktdonet. 

 

 
CANopen pinkonfiguration, figurer hämtade från Phoenix Contact(6). 

 

4.3 WIZ610wi 

WIZ610wi är en WLAN-modul från tillverkaren 

WIZnet. Den kan agera klient, gateway eller 

accesspunkt. 

Nedan följer några av de viktigare specifikationerna: 

 

WLAN Standard: IEEE 802.11b & 802.11g 

Uteffekt: 14dBm@802.11g(1~54Mbps) 

Mottagarkänslighet: 802.11g -76dBm@54Mbps 

Säkerhet: WEP 64/128bit, WPA/WPA2 

PSK/AES/TKIP, 802.1x(Radius) 

 

Modulen har en inbyggd DHCP server vilket gör att 

anslutande klienter automatiskt blir tilldelade en IP-

adress när WIZ610wi arbetar som AP eller GW. 

 

För att kommunicera med WIZ610wi modulen används UART alternativt MII (Ethernet). 

UART parametrar: 

Bithastighet bit/s (Baud): 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600 

Paritet: Udda, jämn, ingen 

Stop bitar: 1-2 bitar 

Data format: 7/8data bitar 

Flödeskontroll: XON/XOFF, CTS/RTS, ingen. 

 

Alla parametrar för WIZ610wi modulen såsom SSID, PSK, kryptering osv. är konfigurerbara antingen 

genom att skicka UART kommandon eller genom att ansluta till WIZ610wi via WLAN och öppna 

WIZ610wi-modul 
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adressen http://192.168.1.254. Modulen har en inbyggd webbkonfiguration på port 80 för att kunna 

ändra dess inställningar, liknande konfigurationshemsidan som finns i en vanlig bredbandsrouter. 

 

För att ändra parametrar via USART så finns det en H/W-trigger pinne som måste dras låg, för att 

berätta för WIZ610wi modulen att data som skickas är kommandon, ej data som skall skickas ut på 

WLAN. Nedan visas ett exempel på hur man kan ändra WLAN modulens SSID till test123: 

 TX: <GStest123> 

< motsvarar "start of string". GS är kommandot för att ändra SSID, test123 är själva SSID't, > indikerar 

"end of string". Efter att överfört denna chararray så väntar man på ett svar från modulen som 

innehåller en statuskod för hur WIZ610wi modulen tolkat kommandot. 

 RX: <S> 

S stårför "command successfully applied". Sedan finns det en hel rad andra svar att tolka. Exempelvis 

<2> som står för "wrong parameter factor", vilket skulle kunna innebära att SSID't överskridit 

maxlängden på 32 tecken alternativt använder sig av otillåtna tecken. För samtliga kommandon och 

svar se databladet WIZ610wi (7). 

 

Ifall H/W trigger pinnen är hög så kommer all data på UART RX på WIZ610wi att skickas ut genom 

vald server-port till en mottagande enhet som är ansluten mot denna server-port.  

All data som skickas från WIZ610wi TX pinne är data som kommit till i WIZ610wi IP-adress (standard 

192.168.1.254) och kommunicerar mot den valda server-porten. 

 

WIZ610wi har en U.FL. kontakt till vilken en antenn måste anslutas för att uppnå acceptabel 

mottagning. WIZnet uppskattar WIZ610wi räckvidd till 150meter med en 2.5dBi antenn förutsatt fri 

sikt. 

 

4.4 HTTP 

HyperText Transfer Protocol är ett protokoll som används för att överföra webbsidor över ett 

nätverk. Standardporten för HTTP-kommunikation är 80, skall någon annan port användas får denna 

explicit specificeras. Exempel för port 5000: http://www.google.com:5000.  

 

HTTP fungerar genom att en förfrågan skickas av webbläsaren skickar en förfrågan om att få skickat 

en fil från servern. Servern svarar då med en http-header som beskriver vilken typ av dokument som 

skickas varpå dokumentet själv skickas.  

Nedan följer ett exempel på hur en HTTP kommunikation kan se ut ifall användaren knappar in 

adressen http://www.hemsida.com/test.html i sin webbläsare. 

 

GET - Webbläsaren skickar ett get kommando till servern www.hemsida.com och ber servern skicka 

test.html 

GET /test.html HTTP/1.1 

Accept-Language: en-gb 

Accept-Encoding: gzip, deflate 

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0) 

Host: www.hemsida.com 

Connection: Keep-Alive 
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Ur GET kommandot kan vi avläsa vilken html sida användaren vill komma åt, vilken webbläsare 

användaren använder sig av, vilken kryptering av data som accepteras, vilken anslutningstyp som 

skall användas m.m. 

 

Servern kommer då att svara genom att skicka en "HTTP-Header" följt av den faktiska HTML koden. 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Mon, 01 March 2012 12:00:00 GMT 

Content-Type: text/html; charset=ascii 

Content-Length: 1000 

Connection: Keep-Alive 

 

<html> 

<head> 

... 

 

För varje radbrytning skickas "\r\n" vilket betyder carriage return, line feed. Dubbla "\r\n\r\n" 

indikerar att headern är slut och att allt som skickas därpå är HTML kod. 

 

HTTP/1.1 200 OK innebär att servern mottagit GET förfrågan med framgång och den efterfrågade 

filen faktiskt finns, skulle filen saknas skulle servern svara t.ex. HTTP/1.1 404 NOT FOUND. 

 

Content-Type: text/html; charset=ascii innebär att svaret som skickas består av text och html i ASCII 

format.  

 

Content-Length: 1000 anger att HTML koden exkluderat headern kommer att vara 1000 bytes lång.  

 

Ifall Connection: Keep-Alive är specificerat kommer webbläsaren att hålla TCP uppkoppling vid liv 

mellan varje GET och varje svar. Webbläsaren vet att den fått hela sidan när antalet inkomna bytes 

efter headern uppnått antalet som specificerats i content-length. 

 

Alternativet till Keep-Alive är Close. Med Connection: Close så avslutas TCP-uppkopplingen av servern 

mellan varje förfrågan och svar. Med denna inställning behöver man inte ange content-length utan 

enbart bryta TCP-uppkopplingen för att indikera till webbläsaren att den fått hela dokumentet. 
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Figuren till vänster beskriver Connection: Close, medan figuren till höger beskriver Keep-alive. Figurer 

hämtade från brianbondy.com(8). 

 

Fördelen med Keep-alive är denna att anslutningsmetod belastar servern mindre men det är inte 

alltid som content-length är känt, speciellt inte i ett realtidssystem där informationen ofta varierar 

med yttre parameter, detta medför problem då content-length måste som tidigare nämnt 

specificeras före HTML koden skickas. 

 

4.5 EMC 

EMC står för Electro Magnetic Compability och är en produkts förmåga att kunna fungera i 

samverkan med andra elektroniska apparater utan att störa dem eller själv bli störd. Man delar upp 

de olika kopplingsvägarna i fyra kategorier: 

 Strålat 

 Induktivt 

 Konduktivt 

 Kapacitivt 

Kopplingsvägarna illustreras i figuren nedan: 

 
EMC kopplingsvägar, figur hämtad från Wikipedia (9). 
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I figuren ovan illustreras hur en apparat kan bli störd, men samma kopplingsvägar gäller givetvis åt 

bägge håll. Generellt kan man säga att med problemen med störningarna utåt ökar desto högre 

frekvenser som finns på PCB't. Ifall det dessutom är en stor ström som förändras med hög frekvens 

blir problemen ännu större. Det största problemet med dagens elektronik är att utvecklingen pekar 

mot användningen av processorer som använder sig av högre och högre frekvenser, detta samtidigt 

som kraven på EMC blir allt hårdare. 

 

Exempel: En mikroprocessor med en processorklocka på 16MHz kommer förvisso att ha sin största 

störeffekt på 16MHz, men en fyrkantsvåg består av en sinus-grundton (i detta fall 16MHz) samt alla 

udda övertoner till denna frekvens. Amplituden på dessa övertoner minskar för varje överton, där 

den 3:e övertonen har en amplitud på 1/3 av grundfrekvensen och den femte har en amplitud på 1/5 

osv.  Bilden nedan visar en FFT analys av en fyrkantsvåg. 

 

 
Grundton och udda övertoner från en digital fyrkantsvåg. 

 

En "perfekt" fyrkantsvåg innehåller alltså ett oändligt antal övertoner vars frekvener går mot 

oändligheten. Det är just stig- och falltiderna på dessa fyrkantsvågor som bidrar med störningar högt 

upp i frekvensplanet. För att förhindra att dessa störningar fortplantar sig till resten av kortet är det 

viktigt med rejäl avkoppling på snabba digitala kretsar. Avkopplingslingskondensatorer med låg ESR 

bör användas för att snabbt kunna förse den digitala kretsen med den ström den behöver. 

Avkopplingskondensatorerna skall placeras så nära den digitala kretsen som möjligt, efter 

kondensatorn skall direktanslutning ske till de lågimpediva matningsplanen. Med denna metod 

mininmeras de höga strömlooparna vilket hjälper till att hålla nere störnivåerna. 

 

 
Exempel till vänster på dålig avkoppling, respektive korrekt avkoppling till höger. Figurer hämtade 

från Atmel Hardware Design Considerations(10). 
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Figuren till höger använder sig dessutom av en serieinduktans som tillsammans med 

avkopplingskondensatorn bildar ett LC-filter, vilket ytterligare hjälper till att undertrycka höga 

frekvenser. 

 

EMC kraven för fordonselektronik är extra högt ställda då  fordon utsätts för alla sorters strålningar, 

spikar från generator osv. samtidigt som elektroniken inte får störa ut vitala delar inom fordonet ex: 

airbag, abs, radio etc. Ett specialkrav för fordonselektronik är att  elektroniken måste överleva en så 

kallad load-dump. Load-dump skall motsvara scenariot där ett batteri faller bort från systemet (i 

drift). Generatorn som är induktiv kommer då att skicka ut en väldigt otrevlig transient på fordonets 

vanliga 12/24V system som går uppemot 150V för ett 24V system (100V för 12V system).  

Detta simuleras genom att skicka en 150V spik genom en serieresistans, oftast 3Ω. Transienten varar 

i drygt 0.5s. Exakta testvärden är beroende på beställarens krav men ovanstående värden är vanligt 

förekommande värden för ett load-dump test. 

 

 
Typiskt load-dump test, figur hämtad från Dallas Maxim(11). 

 

Ett annat EMC krav som måste uppfyllas för nästintill all elektronik är immunitet mot ESD-

urladdningar på delar av elektroniken som är åtkomliga för en normal användare. Detta innebär 

kontaktdon, tryckströmställare, displayfönster osv. 

ESD-urladdningarna är uppdelade i två kategorier: 

 Kontakturladdning (oftast 2kV) 

 Lufturladdning (oftast 4kV) 

Kontakturladdning är precis som det låter, direkturladdning via fysisk kontakt med en elektrisk ledare 

(t.ex. kontaktdon). Lufturladdningen innebär att man skjuter ESD urladdningar på t.ex. 4kV som via 

luften överförs till elektroniken. En tumregel för gnistgap är 10kV/cm, med variation för luftfuktighet. 

Detta innebär att elektronik som är ~4mm eller närmare till den yttre kapslingen är utsatt för dessa 

ESD-urladdningar. Hänsyn måste därför tas för att hantera dessa urladdningar så att ingen skada på 

elektroniken uppstår. Det finns olika typer av EMC-krav på ESD, där det mest basala helt enkelt stiftar 

att elektroniken skall överleva en ESD-puls. Medan det finns påbyggnadskrav som kräver att 

elektroniken skall fungera utan att starta om eller dylikt under påverkan av en ESD-puls. Det 

sistnämnda är speciellt viktigt om tillämpningen kräver extrem säkerhet, ex: sjukhusapplikationer, 

bromssystem etc.  
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5. Metod & Utförande 

 

5.1 Arbetsförfarande 

Utvecklingen av detta projekt har skett i många små steg, initialt saknades kunskaper om WIZ610wi 

helt och hållet. Det var därför en stor fördel att ha ett utvecklingskort från WIZnet som kunde 

kopplas in direkt i datorn. Utvecklingskortet består av en WIZ610wi, några lysdioder, 

spänningsmatning och en vanlig seriell port. Uppkopplingen nedan användes för att komma igång 

och förstå sig på WLAN modulen. 

 

 
Initial uppkoppling för att utvärdera WIZ610wi. 

 

Genom att använda hårdvara som man vet är tillförlitlig (dator) exkluderar man eventuella felkällor 

som kan försvåra utvecklingsprocessen. TeraTerm är ett terminalprogram som hanterar TTL-script, 

med hjälp av detta program kunde ett väldigt basalt script skrivas som implementerade en HTTP-

server. Programmet väntar helt enkelt på input från en webbläsare och efter att den mottagit en 

GET-förfrågan så skickas en HTTP-header följt av lite text. När det visat sig att denna simpla prototyp 

fungerade fortsatte arbetet med hårdvaran för att tillverka ett utvecklingskort. Resultatet av detta 

visas nedan. 

 

 
Utvecklingskortet med WIZ610wi, AT90CAN128, CAN transceiver och CAN-terminering. 

 

Utvecklingskortet består av en AT90CAN128 processor ihopkopplad med WIZ610wi och en CAN-

transceiver för att ta emot CAN-meddelanden från CAN-simuleringskortet. Kortet är försett med en 

10-pols IDC-kontakt till vilken man kan ansluta en logikanalysator. I detta projekt har en 

logikanalysator från Saleae använts. Logikanalysatorn har 8-kanaler och ansluts till en vanlig PC via 

USB där bearbetningen av data sker. Logikanalysatorn har varit helt oumbärlig i detta projekt då den 

hjälpt till att avkoda UART, CAN och HTTP-trafiken. Den har även varit till stor hjälp när man felsöker 

tidskritiska funktioner i programmet. 
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Översikt av uppkoppling av utvecklingsmiljön för detta projekt 

 

AVR Studio 5.1 har använts som utvecklingsmiljö för AT90CAN128. För att programmera 

mikroprocessorn har programmeraren AVRISP MKII från Atmel använts. Denna programmerare i 

kombination med nya AVR studio gör att man med ett enda knapptryck kan kompilera och 

programmera mikroprocessorn i realtid medan den sitter monterad på ett PCB och samverkar med 

andra digitala enheter. All HTML och CSS kod är skriven i manuellt i notepad för att sedan 

implementeras tillsammans med C-kod i AVR studio.  
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5.2 Blockschema 

 

 
Den centrala intelligensen i systemet är uppbyggd kring en mikroprocessor från Atmel, AT90CAN128. 

Mikroprocessorn bearbetar meddelanden från CAN-bussen samtidigt som den agerar HTTP-server 

genom WLAN-interfacet som WIZ610wi modulen tillhandahåller. 

Det finns totalt två stycken status lysdioder, en visar status på mikroprocessorn medan den andra 

visar status från WIZ610wi. 

 

Funktionen av status lysdioden för mikroprocessorn visas nedan. 

Röd Mikroprocessorn får inget svar från WIZ610wi 

Grön Mikroprocessorn är i idle-läge 

Släckt Mikroprocessorn bearbetar en HTTP-förfrågan 

 

Lysdiod nummer två visar statusen på WLAN och har ingen inblandning alls med mikroprocessorn. 

Denna diod lyser grönt när trafik skickas över det trådlösa nätverket. 

 

Som tidigare nämnt i teoriavsnittet så måste CAN termineras med 120ohm i bägge ändarna av CAN-

bussen. Denna terminering går att slå av/på via mikroprocessorn vilket är ett krav för att denna 

brygga skall vara generell och fungera tillsammans med alla system. CAN-transceivern omvandlar 

CAN-bussens differentiella nivåer till logiska TTL nivåer på 0 samt 3.3V och ansluts till 

mikroprocessorn via dess RX/TX port för CAN. 

 

Hela systemet strömförsörjs av switchregulatorn som genererar en konstant spänning på 3.3V. 

Nätdelen är skyddad mot så kallad loaddump. Inspänningen till modulen samt CAN-signalerna tas 

genom ett M12 kontaktdon. 
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5.3 Kapsling 

I kravspecifikationen framgår av krav nr 2.3 att kapsling 253262 skall användas. Kapslingen är 

framtagen av Electrum automation och är utvecklad för att kunna formpressas i plast. Elektroniken 

inuti kapslingen skall gjutas in i epoxi för att stå emot yttre påverkningar bättre. Kapslingen har uttag 

för två kontaktdon: M12-5 Hane(12), samt en SMA kontakt för anslutning av extern antenn för WLAN. 

SMA erhålls med hjälp av en adapterkabel u.fl->SMA. Hålet för SMA-

kontaktdonet är inte utritat på nedanstående 3D-figur utan kommer att 

borras upp i efterhand när val av adapter och antenn har utförts av Electrum, 

placering av hålet framgår av bilaga 5.Indikation av status sker med hjälp av 

två 3mm hål i lådan yttre skal, ljuset från lysdioderna på kretskortet leds 

genom ljusledare till kapslingens utsida. Lådans storlek är 75x60x11mm. 

 

 

 
Kapsling 253262 används för inbyggnad av CAN-WLAN bryggan, lådan är framtagen av Electrum 

Automation. 

 

5.4 WIZ610wi 

Utvecklingen och fördjupningen av WLAN-modulen WIZ610wi har skett i flera steg. Initialt med ett 

färdigt utvecklingskort från WIZnet tillsammans med en dator, för att sedan gå över till ett 

mikroprocessor-baserat system. Nedan diskuteras problem och svagheter kring WIZ610wi. 

 

För att avsluta en TCP-uppkoppling måste H/W-triggerpinnen dras låg och sedan skicka <WC>, varpå 

WIZ610wi svarar med <S> efter några ms. Därefter dras H/W-pinnen hög igen. Här visar WIZ610wi en 

riktig svaghet då H/W-pinnen behöver en fördröjning på ca 1s från det att data skickats till att ett 

kommando skickas, detta medför att systemet blir väldigt segt ifall Connection: Close används i HTTP-

headern. Databladet för WIZ610wi är dessutom väldigt bristfällig när det kommer till dessa punkter, 

ingenstans finns det att läsa om fördröjningar mellan kommandon, initieringssekvenser osv. Detta får 

man helt enkelt prova sig fram till. 

 

U.fl->SMA adapter. 

Figur hämtad från WirelessConnect(13). 
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Ett annat problem som stötts på är bortfall/förvrängning av data vid höga baudrates. Ifall en 

baudrate över 230400bitar/s används så blir ca 10bytes förvrängda på en överföring av 10 000bytes. 

Detta är helt oacceptabelt då HTML formateringen blir helt fel. 

Nedan visas ett skärmklipp av logikanalysatorns logg av en seriell dataström med en baudrate på 

460800b/s. Logikanalysatorn tolkar dessa bytes helt korrekt. När denna byteström sedan läses av 

WIZ610wi så uppstår det ett fel någonstans på vägen och webbläsaren uppfattar vissa tecken fel.  

 

 
TX från AT90CAN128 till RXin på WIZ610wi. Skärmklipp från Saleae logikanalysator. 

 

 
Skärmklipp på förvrängd HTML-källkod. 

 

Som synes i ovanstående figurer så tillkommer tecknet ”t” och tecknen  ”</” har försvunnit. Exakt 

vad detta beror på är fortfarande okänt, har kontaktat WIZnet support som svarat att de har testat 

överföra 40bytes med denna baudrate och att detta fungerade. Med andra ord helt irrelevant då 

dessa problem yttrar sig vid extremt långa dataöverföringar >10 000bytes. Problemet verkar 

dessutom förvärras ifall det finns många omgivande trådlösa accesspunkter vilket antyder att felet 

ligger i hur WIZ610wi hanterar sin WLAN kommunikation. Men någon definitiv slutsats om orsaken 

bakom bitfelen kan inte dras. Problemen avhjälps genom att sänka baudraten under 230400 vilket 

får anses vara en acceptabel bithastighet. 

 

WIZ610wi drar en hel del ström och blir påtagligt varm vid normal drift. Tomgångsförbrukningen 

ligger på drygt 1.3W medan förbrukningen vid full WLAN-aktivitet uppgår mot 1.65W (0.5A). Ytan av 

WIZ610wi blir ca 55C förutsatt normal rumstemperatur på 20C.  

 

5.5 CAN-simuleringskort 

För att kunna simulera alla tänkbara olika CAN-paket med olika 

bithastigheter, id-längd, DLC, data och id så har ett CAN-

simuleringskort tillverkats. Kortet strömförsörjs med 5-40Vdc via 

2.1mm DC-plugg. Anslutning till kortet sker genom en DB9-hane som 

följer standard pinkonfiguration för CAN. Kortet har dessutom en 10-

pol IDC kontakt med utdragna dataledare för CAN_L och CAN_H för 

anslutning av logikanalysator. Detta möjliggör realtidsöversikt av 

vilka paket som faktiskt skickas. Kortet har en jumper ifall CAN-

terminering på 120ohm önskas.  

Detta kort har enbart använts för att underlätta utvecklingen och är 

inte någonting som har med slutresultatet att göra och kommer därför 

inte avhandlas djupare än detta. 

Standard pinkonfiguration 

för DB9-kontakt och CAN. 

Figur hämtad från 

softing.com(14). 
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3D bild från Altium Designer av CAN-simuleringskortet som använts under utvecklingen för att 

simulera CAN-paket. 

 

5.6 Användarinterface 

Hemsidan är designad med hjälp av HTML och CSS. Största prioriteten vid utformningen av hemsidan 

har varit att den skall vara så dynamisk som möjligt för att kunna visas på en smartphone med en 

upplösning på 480x800pixlar samtidigt som sidan inte skall se för liten ut på en dator som använder 

sig av 1920x1080p upplösning. Samtidigt så är det väldigt kritiskt att hemsidan går snabbt att ladda 

för att undvika att användaren uppfattar en tröghet i systemet. Hemsidan innehåller inga bilder 

överhuvudtaget, endast text, HTML och CSS. Valet av HTML-upplägg föll på frames kombinerat med 

tabeller. Frames gör att man kan dela upp hemsidan i flera.html filer utan att behöva ladda om hela 

sidan varje gång användaren vill komma åt en ny sida. Figuren nedan visar hur hemsidan är avdelad 

med hjälp av frames. 

 
Uppbyggnad av frameset för hemsidan. 

 



Petter Nordqvist CAN-WLAN Rapport 
Umeå Universitet Examensarbete 15hp 20 
 

Top.html innehåller rubriken "CANtoWLAN" samt en meny, denna sida är statisk och laddas endast 

en gång per session. För att få en översiktlig bild av html-layouten se Bilaga 1,2,3 och 4. 

 

CAN-WLAN bryggan är utformad för att vara så generell som möjligt, den skall kunna processera alla 

typer av CAN meddelanden och presentera dessa på ett användarvänligt sätt. Hela hemsidan är 

skriven på engelska för att även kunna nyttjas av användare som inte är svenskspråkiga.  

 

Alla inställningar som konfigureras under fliken Settings sparas undan på EEPROM minnet och finns 

således kvar även efter att bryggan blivit strömlös och startas upp igen. Det finns två funktioner för 

att kunna välja vilken typ av data man vill visa: filter och trigger. Filter är precis som det låter, ett 

filter som bara låter meddelanden som överensstämmer med filtret att passera. 

Nedan visas en bild på hur man ställer in filtret under fliken Settings på hemsidan. 

 

 
Inställningar för CAN meddelandefilter. 

Ovanstående filter låter all trafik passera då X innebär att biten kan vara antingen hög eller låg. 1 

innebär att biten måste vara hög, 0 innebär att biten måste vara låg. Filtreringen av data sker med 

hjälp av hårdvaran inuti AT90CAN tillsammans med MSK och TAG registren. Filtreringen av ID sker 

med mjukvara och kontrolleras för varje paket ifall filter är aktiverat. 

 

Man kan även välja att starta loggningen på ett visst trigger meddelande. Loggningen kommer då att 

starta först när den mottagit ett meddelande som överensstämmer med trigger meddelandet. 

På detta sätt får man bara med det data man faktiskt är intresserad av vilket kan underlätta ifall det 

är ett paket som skickas väldigt sällan. 

 

Inställningar för CAN trigger. 

Inställningarna för triggern är detsamma som för meddelandefiltret. 

 

Användaren kan välja hur data skall presenteras: binärt, decimalt eller hexadecimalt. Visning i binär 

form kan underlätta ifall datan som skickas innehåller bitmönster istället för att användas som en hel 

byte. 

 
Inställningar för visningsläge av data. 

 

Nedan visas hur respektive inställning visar under Capture fliken. 

Binary: 

 
  



Petter Nordqvist CAN-WLAN Rapport 
Umeå Universitet Examensarbete 15hp 21 
 

Decimal (std): 

 
Hexadecimal 

 
 

För att bestämma vilken ID-längd som skall användas till filter och trigger får användaren välja CAN 

2.0A eller 2.0B. Vid ändring av ID-längd måste användaren först ändra CAN mode och spara denna 

inställning. Längden på ID fälten kommer därefter automatiskt att justeras till antingen 11 eller 

29bitar beroende på vald ID-längd. Därefter kan användaren ändra trigger/filter ID't. 

 
Inställningar för ID-längd. 

 

Som tidigare diskuterats i teoriavsnittet så kan CAN köras i olika hastigheter, från 100kbit/s upp till 

1Mbit/s. Aktuell bithastighet ställs in genom att välja en av sex förval. Förvalen är anpassade efter 

standard bithastigheter för CAN-bussen. 

 
Inställningar av CAN baudrate. 

Skulle fel baudrate väljas kommer ingen data att kunna visas överhuvudtaget på grund av att den 

interna CAN-modulen i AT90CAN processorn ej kan synkronisera med de inkommande paketen.  

 

Användaren kan välja mellan två olika loggningslägen, antingen meddelandebaserat eller tidsbaserat. 

Ifall Nr of messages är valt kan användaren specificera hur många CAN-paket som skall loggas per 

Capture event. Ifall For time period är valt så får användaren ange hur länge loggningen skall vara 

aktiv. Bilden nedan visar hur layouten ser ut för val av loggningsläge. 

 
Inställning av loggningsläge. 

 

Ifall användaren specificerar att t.ex. 200 meddelanden skall loggas och meddelandena kommer in i 

så snabb takt att AVR processorn inte hinner skicka ut meddelandena ur bufferten innan nya 

meddelanden kommit in, så kommer dessa meddelanden att kastas bort. Antalet meddelanden som 

skall loggas avser bara på hur många meddelanden som faktiskt loggas och skickas via HTTP. 

Loggningen kommer inte att avslutas förrän 200 meddelanden skickats ut till användaren via HTTP. 

 

För att starta en ny loggning behöver användaren bara trycka på länken Start Capture, loggningen 

kommer då utföras enligt inställningarna under fliken Settings. Ifall användaren av någon anledning 

skulle vilja avbryta en loggning under tiden den är igång så finns länken Stop Capture. Skulle 
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användaren trycka på Stop Capture så kommer meddelandena i ingångsbufferten att skickas följt av 

statistik för hur loggningen utförts. 

 

Efter varje genomförd loggning får användaren statistik på hur loggningen gått, ifall några paket 

kastats bort, hur många paket som tagits emot och hur många som skickats. Total send time avser 

hur lång tid mikroprocessorn hållit TCP-uppkopplingen vid liv. 

 Exempel på statistik för en loggning av 200 meddelanden visas nedan. 

 
Statistik efter genomförd loggning. 

 

Ännu ett exempel på statistik från en CAN-dataström med hög baudrate och hög bussanvändning. 

 
Exempel på statistik av bortkastade paket. 

 

Så länge användaren håller sig under meddelandebuffertens storlek på 125 meddelanden finns det 

ingen risk för att meddelanden oavsiktligt kastas bort.  

 

Nedan visas inställningar för SSID, WPA2-PSK och HTTP-port.  

 
 

 

SSID avser vad bryggan kommer att identifieras som på det trådlösa nätverket. Bilden nedan visar hur 

SSID uppfattas i Windows 7. 

 
 

Serverporten är konfigurerad till 81 som standard och bör inte ändras. Inställningen finns där utifall 

att denna port av någon anledning skulle vara blockerad av brandvägg eller dylikt och användaren av 



Petter Nordqvist CAN-WLAN Rapport 
Umeå Universitet Examensarbete 15hp 23 
 

denna anledning vill använda sig av en alternativ port. CAN-terminationen är som tidigare nämnt 

valbar genom mjukvara och konfigureras med en enkel kryssbox.  

 
Inställning för CAN-termination. 

 

5.7 HTTP Server 

AT90CAN128 agerar HTTP-server i detta projekt, två olika http-headers är implementerade. 200 OK 

och 404 Not Found. HTTP funktionaliteten är testat med framgång i följande webbläsare: 

 Mozilla Firefox 

 Chrome 

 Internet Explorer 

 Opera 

 Iphone standard webbläsare 

 Android 2.2 standard webbläsare 

 

Två av webbläsarna har några speciella egenheter som de andra webbläsarna inte uppvisar. Chrome 

skickar kontinuerligt ut en HTTP-GET förfrågan där den kräver att få favico.ico. Detta är ikonen som 

associeras tillsammans med hemsidan i webbläsaren. Exempel på googles favico.ico visas nedan. 

 

 
favico.ico (till vänster) för Google.com. 

 

Det räcker inte med att skicka 404 Not Found svar på en sådan förfrågan, Chrome accepterar helt 

enkelt inte avsaknaden av ikon utan försöker om och om igen. Detta är ett problem då bandbredden 

på serieporten är extremt begränsad. Chrome kan skicka runt 10 stycken förfrågningar innan den till 

slut ger upp, under denna tid kan det hända att andra sidor inte hinner laddas. En lösning som 

fungerar i de andra webbläsarna är att specificera adressen till favico.ico inuti <head>. Genom att 

helt enkelt låta denna adress peka till en annan server så avlastas servern från dessa förfrågningar.  

<link rel='shortcut icon' href='http://noip.com/favico.ico' /> 

Länken är givetvis fiktiv men detta saknar betydelse då syftet enbart är att rikta trafiken bort från 

AT90CAN128 servern. 

 

Alla webbläsare uppdaterar innehållet på hemsidan allt eftersom ny information läses från servern, 

Internet Explorer uppträder dock något annorlunda. Ifall t.ex. <table> skickas så väntar IE på </table> 

innan tabellen faktiskt visas i webbläsaren.  Detta medför att loggning i Internet Explorer inte kan 

beskådas i realtid utan laddas först när hela loggningen är avklarad. 

 

Standardporten för HTTP är som tidigare nämnt 80, denna är dock ockuperad av WIZ610wi interna 

konfigurationshemsida. Därför används port 81 och 8080. Länken Stop Capture är den enda sida som 

använder sig av port 8080. Detta beror på att port 81 är upptagen med att utföra en läsning mellan 

WIZ610wi->Webbläsare vid händelse av att en loggning är aktiv. Denna TCP-uppkopppling kommer 

inte att avslutas förrän loggningsvillkoren är uppfyllda. 
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5.8 Atmel AT90CAN 

 
Graf: Frekvens vs Vcc, figur hämtad från Atmel AT90CAN128 datablad(3). 

 

För att beräkna maximal frekvens givet en viss spänning används ekvationen nedan. 

 

 
Figurer hämtade från Atmel AT90CAN128 datablad(3). 

Genom att använda formeln ovan konstateras följande: 

F3.3V = 10.666MHz 

F3.4V = 11.111MHz 

 

WIZ610wi modulen använder sig av baudrates som inte är jämnt delbara med en standardkristall 

(8/16MHz). Skulle en kristall på 8MHz användas och UART baudrate sättas till 230400 så kommer 

timing-felet att bli 8.5% enligt tabellen 17.11 som visas nedan. Detta  är oacceptabelt högt. 

 
Figur hämtad från Atmel AT90CAN128 datablad(3). 

 

Lösningen blev att använda en kristall på 11.0592MHz, med denna klocka uppstår ingen timing-error 

överhuvudtaget. Spänningen måste dock höjas från 3.3V till 3.4V, detta är av mindre betydelse då 
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denna spänning är inom ramen för accepterad driftspänning av samtliga ingående komponenter på 

kretskortet. 

 

Programmering av mikroprocessorn sker via en ytmonterad ISP kontakt med AVRISP standard 

pinkonfiguration. Kontakten har dock inte standarddelningen på 2.54 mm utan har istället 1.27mm 

delning för att hålla nere på den fysiska storleken. 

 

5.9 Programmering & Flödesschema 

All programkod till AT90CAN128 är skriven i språket C i utvecklingsmiljön AVR Studio 5.1. Den 

slutgiltiga C-koden tar består av 3008 rader C-kod. Det finns dock fortfarande gott om programminne 

kvar även fast all HTML kod ligger lagrad i programminnet istället för på SRAM. AT90CAN128 har ett 

flashminne på 128KB vilken kan anses vara i överkant då ca 25% av detta används. En AT90CAN64 

hade t.ex. varit tillräcklig. I kravspecifikationen från Electrum framgår dock att AT90CAN128 skall 

användas. 

Device: at90can128 
Program:   33568 bytes (25.6% Full) 
(.text + .data + .bootloader) 
Data:       3006 bytes (73.4% Full) 
(.data + .bss + .noinit) 

Minnesstatistik av AT90CAN128 från AVRstudio 5.1. 

 

SRAM storleken ligger på 4000 Bytes, i denna minnessektor sparas alla variabler. Bland dessa 

variabler finns det en statiskt deklarerat struct med 125 instanser. Structen är till för att buffra 

inkommande CAN-meddelanden tills dess att de skickats via HTTP. Anledningen till att denna datatyp 

statiskt deklarerad är för att undvika eventuella minnesläckage som kan uppstå. Skulle större 

meddelandebuffert krävas kan ett externt SRAM minne på t.ex. 64kB användas. Detta skulle medföra 

en buffertstorlek på drygt 2500 meddelanden.  

 

//Struct for CAN messages 
typedefstruct{ 
 uint32_t id:29; 
 uint8_t data[8]; 
 uint8_t dlc:4; 
 uint8_t rtr:1; 
 uint8_t ide:1; 
 uint8_t rxtx:1; 
 uint16_t time; 
 uint8_t timeMin:6; 
} CANMESSAGE; 

Meddelandebuffert kapabel att buffra 125 stycken CAN-paket. 

 

Meddelandebufferten använder sig av egenimplementerad datatyp för att skapa en kö. Nedan visas 

den informella funktionsspecifikationen för datatypen kö. 

Empty– Konstruerar en tom kö. 

Enqueue (v,q) – Sätter in ett element med värdet v sist I kön. 

Isempty (q)– Testar om kön är tom. 

Front (q)– Är värdet av det första elementet i kön (förutsatt att kön inte är tom). 

Dequeue (q)– Tar bort det första elementet I kön (förutsatt att kön inte är tom). 

Informell funktionsspecifikation av Kö 
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 Vid händelse att kön är full så kommer inkommande CAN-meddelande helt enkelt att kastat bort, 

någon annan lösning finns inte att tillgå då minnesresurserna i en mikroprocessor är begränsade. 

Programmeringen i detta projekt har handlat om att skapa en teori om hur det bör fungera, 

implementera detta i kod och testa. Ifall fel uppstår försöka återskapa felet och på så sätt hitta 

buggar.  

Nedan följer förenklade flödesscheman av de viktigare funktionerna i denna CANWLAN-brygga. CAN-

interrupt triggas när ett inkommande CAN-paket ligger och väntar att bli läst. 

CAN-interrupt: 

 
 

USART-RX interrupt triggas när WIZ610wi vidareförmedlar data från webbläsaren till 

mikroprocessorn. Detta data består då av en GET förfrågan som måste avkodas och besvaras med 

korrekt HTTP-header. 

 

USART-RX interrupt: 
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Nedan visas initieringssekvensen av bryggan samt while(1) loopen som körs kontinuerligt. 

Flödesschema main: 

 
 

5.10 Nätdel 

Nätdelen är utvecklad av Electrum Automation och är utformad för att klara loaddump samt klara att 

leverera relativt höga strömmar (0.5A) utan att generera för mycket värme. Schema över nätdelen 

finns att beskåda i bilaga 8. Vid drift med högre inspänning än 36V stänger nätdelen av med hjälp av 

mosfets och ingen utspänning erhålls. Nätdelen använder sig av switchad teknik för att skapa en 3.3V 

spänning på grund av den stora differensen på ingångsspänningar (9-36V).  

 

Alternativet till switchad teknik hade varit en linjär nätdel, dessa är dock extremt oeffektiva vid höga 

laster i kombination med hög inspänning. En inspänning på 36V, strömförbrukning på 0.5A och 

utspänning på 3.3V hade medfört att linjärregulatorn måste bränna bort drygt 16W i ren 

värmeförlust,  vilket inte är rimligt.  

 

Switchregulatorn använder sig istället av högfrekvensteknik där en inspänningen på maximalt 36V 

switchas genom en spole följt av en kondensator mot jord. Detta utförs med en switchfrekvens på 

260kHz. Pulsbredden på denna fyrkantsvåg varierar i förhållande till spänningen efter spolen som 

skall vara 3.3V. Denna strömförsörjningsmetod är extremt effektiv där den lilla värmeutvecklingen 

som uppstår kommer från regulatorn själv som har ett visst RDSon i dess interna fet-transistorer 

samt värme från schottky-dioden (D4 i schemat). Schottky-dioden hanterar transienter från spolen, 

transienterna uppstår i samband med de snabba stig- och falltiderna på spänningen mot spolen.  
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5.11 Konstruktion av PCB 

Kretskortet är på fyra lager, FR4 laminat tjocklek 1.6mm. Kortet har tillverkats av Cogra och är ritat så 

att alla komponenter är placerade på ovansidan vilket underlättar monteringsprocessen då ingen 

handlödning är nödvändig. Även M12-5 kontaktdonet är tänkt att kunna köras i ytmonteringslinan. 

Storleken på de ytmonterade komponenterna är 0603 eller större. Kretskortet är konturfräst för att 

passa i kapslingen med några millimeter marginal runt om, detta gör att epoxin kommer åt i alla 

skrymslen vid ingjutning.  

 

Schema, kretskort och 3D bilder är konstruerade i Altium Designer. Design av kretskortet har utförts 

strävan efter att hålla god EMC kompabilitet. Tänkbara problemområden är switchregulatorn och 

mikroprocessorn som båda arbetar med en hög frekvens och relativt stora strömmar. 

Mikroprocessorn är ordentligt avkopplad med 100nF på samtliga matningsben och direktanslutning 

till de interna matningsplanen försäkrar att de induktiva egenskaperna av ledarna minimeras så 

mycket som är möjligt. Uppgiften för dessa kondensatorer är att dämpa störningarna från 

processorklockan på 11.0592MHz och dess övertoner. Alla kondensatorer har förutom sin kapacitans 

dessutom en serieresistans och serieimpedans. Vid höga frekvenser kommer serieimpedansen att 

vara dominerande, för låga frekvenser kommer kapacitansen att vara dominerande. Gränsen mellan 

dessa frekvenser kallas resonansfrekvensen och där tar kapacitansen och impedansen ut varandra, 

kvar blir endast den ekvivalenta serieresistansen. Nedanstående figur beskriver Impedansen hos en 

kondensator för ett frekvenssvep. 

 
Kondensator: ESL och ESR, figur hämtad från Elektronik i Norden 02/03/09, s.30 

Nedanstående graf visar impedansskillnaderna mellan 1nf, 10nf, 100nf, 1uf och 47uF. Ur grafen är 

det lätt att se att kapacitansen inte har så stor påverkan av den ekvivalenta serieinduktansen. Den 

största skillnaden är ESR och impedansen vid frekvenser under resonansfrekvensen.  
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Jämförelse mellan olika kapacitanser, figur hämtad från Elektronik i Norden 02/03/09, s.30 

 

47uF förefaller vara effektivare än 100nF vid 11MHz, men detta är en avvägning mellan kostnad, 

storlek och slutgiltig nytta.  Denna kondensator kommer dessutom att dämpa övertonerna från en 

fyrkantsvåg sämre än en kondensator med lägre kapacitans. Detta beror på att kapselstorleken ökat 

och således också den ekvivalenta serieimpedansen. 

 

Nedanstående prisreferenser är hämtade från farnell.com. En keramisk kondensator på 47uF, X7R, 

6.3V, kräver en kapsling på minst 1210 och kostar kring 17kr/styck.  

En 100nF, X7R, 10V kostar 0.073kr/styck och ryms i en 0603 kapsel vilket är ungefär en fjärdel av 

storleken av en 1210. Dessa kondensatorer kan kopplas parallellt till ett väldigt lågt pris och samtidigt 

vara effektivare än en motsvarande kondensator med samma kapacitans eftersom att deras 

sammanslagna impedans då minskar med förhållandet Rtot = R/n där n är antalet kondensatorer, 

förutsatt att kondensatorerna är identiska. Impedansen hos en fyra stycken parallellkopplade 100nF 

är med största säkerhet tillräcklig för att hålla störnivåerna nere, detta går dock inte att vara säker på 

utan att utföra ett EMC-test där utstrålad effekt mäts.  

 

Vid design av switchregulatorn uppstod vissa svårigheter med komponentplaceringen då höjden av 

kondensatorer och spole gjorde att dessa var tvungna att placeras i höga delen av kapslingen. Detta 

medförde att rekommenderad pcb-layout för switchregulator LM2671 inte kunde följas. Dock har 

stor möda lagts ner på att försöka hålla de stora strömlooparna så korta och lågimpediva som möjligt 

genom att använda polygoner för att fylla ut oanvänt område på kretskortet. PCB-layout finns att 

beskåda i bilaga 10.9. 
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6. Resultat 

En CAN-WLAN brygga har konstruerats och får betraktas som klar för konsument. Mer tid behöver 

eventuellt läggas ner på att hitta eventuella buggar i användargränssnittet. Bryggan agerar 

accesspunkt och går att ansluta till med hjälp av en extern enhet, mobiltelefon eller bärbar dator. En 

HTTP-server har konstruerats med hjälp av AT90CAN128 och WIZ610wi. HTTP-servern fungerar till 

belåtenhet även om den seriella bandbredden är något begränsad tack vare att WIZ610wi inte 

arbetar med sin fulla potential. Alla användarinställningar lagras på EEPROM och läses in vid varje 

uppstart av programmet. Användaren kan välja att både skicka och ta emot paket. Ifall användaren 

väljer att läsa mer än 125 CAN-paket från CAN-bussen så finns det ingen garanti att mikroprocessorn 

hinner skicka ut dessa till WIZ610wi på grund av begränsad buffertstorlek. WIZ610wi agerar 

accesspunkt och har dessutom inbyggd DHCP server vilket gör att anslutande enheter automatiskt 

blir tilldelade ett IP-nummer. Kretskortet är korrekt ritat med undantag för footprint till ISP 

kontakten som blev 1mm för litet, detta har dock ingen påverkan av kortets funktion. 

 

Bryggan har konstruerats utifrån given kravspecifikation med undantag för några krav, dessa 

diskuteras nedan. 

2.12 Växling av CAN-hastighet 125/250 

Bryggan stödjer dessa hastigheter samt några utöver dessa:  100kb/s, 200kb/s, 500kb/s och 

1Mb/s 

 

2.13 Temperaturområde -40° till +85° C 

Arbetstemperaturen för WIZ610wi är specificerad -30 till +70C. Detta är dock godkänd i 

efterhand av Electrum. 

 

3.5 Bibliotek för CAN-kommunikation tillhandahålls av Electrum. 

Egna rutiner för CAN-kommunikationen har skrivits, delvis modifierade från tidigare projekt. 

Anledningen till detta är att försöka snabba på utvecklingsprocessen, istället för att förkovra 

sig i programkod som man inte är insatt i. 

 

I kravspecifikationen finns det två stycken utredningspunkter, dessa diskuteras nedan. 

4.3 Hur kommunicerar man med enheten? 

 Går det att inkludera en fristående webbserver i enheten så att användaren kommer till den 

webbsida där CAN trafik och/eller felmeddelanden kan utläsas och kommandon kan skickas 

när man ansluter mot det trådlösa nätverket och öppnar en webbläsare? 

Detta är precis vad som utförts, AT90CAN128 agerar HTTP server och användaren kan avläsa 

CAN-trafiken via en webbläsare. Användaren kan även skicka CAN-paket via webbläsaren. 

 

 Möjlighet att öppna TCP-koppling mot enheten och använda den som en gateway? D.v.s. allt 

data som skickas till enheten skickas vidare ut på CAN, och allt data som enheten läser på 

CAN skickas vidare till den som kopplat upp sig via WLAN mot enheten.  

Enheten agerar gateway, bandbredden är dock begränsad. Enheten klarar inte av att läsa av 

CAN-bussen med full hastighet och förmedla detta över WLAN, bandbredden räcker helt 

enkelt inte till. En bra metod saknas för att användaren skall kunna skicka flera meddelanden 
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samtidigt, i nuläget kan enbart ett meddelande skickas åt gången. Här finns fortfarande 

utrymme för förbättring. 

 

4.4 Finns det WLAN-chip kombinerat med Bluetooth, kommer detta att innebära dubbelt så 

mycket kod eller går det peka om informationsbäraren? 

Ingen lämplig modul har hittats trots relativt omfattande sökningar. 
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7. Slutsats 

Projektet i helhet har varit väldigt lyckat utan några större missöden. Det finns dock fortfarande rum 

för förbättringar, en mikrokontroller med mer SRAM alternativt externt SRAM minne skulle kunna 

öka CAN-bufferten från ynka 125 CAN-meddelanden till åtminstone 2-3000 meddelanden. 

Alternativet är välja en annan WLAN-modul och kommunicera med ett snabbare protokoll är UART, 

exempelvis SPI. WIZ610wi har överlag fungerat tillfredställande med undantag för några små buggar 

samt att dokumentationen är bristfällig. Detta verkar dock vara ett generellt problem för de WLAN-

moduler som finns på marknaden, samtliga jag tittat på har extremt bristfällig dokumentation. 

Bryggan genererar relativt mycket värme då WIZ610wi förbrukar 500mA vid drift, sedan tillkommer 

det värmeförluster från nätdelen. Ytterligare utredningar krävs för att utreda hur väl kapslingen 

klarar av att leda bort värmen vid hög omgivningstemperatur. Ur ett hållbart perspektiv består de 

svaga delarna i systemet av elektrolytkondensatorer i nätdelen samt ett begränsat antal skrivcykler 

till mikroprocessorns EEPROM. Elektrolytkondensatorer åldras snabbare vid höga temperaturer, 

exakt livslängd går inte att säga utan att veta temperaturen inuti kapslingen. Kondensatorerna har i 

varje fall en livslängd på 2000timmar vid 105C, detta är en extremt hög temperatur som förmodligen 

inte kommer att förekomma i kapslingen. EEPROM minnet klarar av 100 000 skrivcykler innan dess 

funktion inte längre kan garanteras, detta innebär således att användaren måste ändra inställningar 

under Settings fliken på hemsidan 100 000 gånger innan eventuella problem uppstår. Vid detta laget 

bör produkten ha fyllt sin funktion flera gånger om.  
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10. Bilagor 

 

10.1 Hemsida - Capture 
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10.2 Hemsida - Settings del1 
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10.3 Hemsida - Settings del2 
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10.4 Hemsida - Send 
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10.5 3D-översikt kapsling 
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10.6 3D-översikt kretskort 
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10.7 Kopplingsschema - Logikdel 
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10.8 Kopplingsschema - Nätdel 
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10.9 Bild av PCB-layout 
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10.10 Bild av slutprodukt 
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10.11 BOM-lista, Bill Of Material 

Art.nr Antal Leverantör Benämning Schemasymbol 

46-146-73 1 Elfa AMC/SMA-kablage 0.15 m Grå - 

78-402-38 1 Elfa WLAN-antenn, JC-W-001-SMASM - 

67-728-57 1 Elfa Polymerkondensator SMD 150 µF 6.3 VDC C5 

75-309-01 2 Elfa Lysdiod Tvåfärgad D6,D7 

74-585-16 1 Elfa Kristall 11.0592MHz XTAL1 

73-219-33 1 Elfa AT90CAN128-16AU U2 

75-105-06 1 Elfa Foto-MOS-relä 60 V 200 mA U3 

65-200-01 6 Elfa Keramisk kondensator SMD 100 nF 50 VDC 0603 C1,C2,C3,C4,C6,C9 

9885897 1 Farnell DIODE, TVS, 150V, 600W  D2 

1902461 2 Farnell BZX84C6V8 - DIODE, ZENER, 6.8V, 0.35W, SOT23-3 D1,D3 

1497609 2 Farnell SI3437DV-T1-E3 - MOSFET, P, TSOP  Q1,Q2 

1868425 1 Farnell CAPACITOR, SMD, 50V, 47UF  C13 

1833855 1 Farnell CAPACITOR, 1206, X7R, 100V, 1UF  C12 

1833871 1 Farnell CAPACITOR, 0603, X7R, 50V, 10NF  C11 

1843682 1 Farnell B260A-13-F - DIODE, SCHOTTKY, 2A, 60V, SMA  D4 

1833812 1 Farnell CAPACITOR, 0805, X5R, 10V, 10UF  C15 

2065959 1 Farnell EEEFT1A680AR - CAPACITOR, ALU, 10V, 68UF, 20% C14 

9802720 1 Farnell SM6T6V8A - DIODE, TVS, 6.8V, 600W, SMB  D5 

2059357 1 Farnell RESISTOR, 0603, 3K 1%, 0.1W  R15 

1469155 1 Farnell LMV431 U5 

2059651 1 Farnell ERJ3GEYJ753V - RESISTOR, 0603, 75K 5%, 0.1W  R10 

9331085 1 Farnell MC 0.063W 0603 1% 3K6 - RESISTOR, 0603 3K6  R9 

2008362 1 Farnell CR0603-JW-203GLF - RESISTOR, 0603, 20K, 5%,  R8 

1828087 1 Farnell SDR1006-221KL - INDUCTOR, SMD, 220UH, 1.1A  L1 

1510703 1 Farnell PESD1CAN - DIODE, TVS, 50NA, 24V, SOT-23  D8 

1685795 1 Farnell LM22671MRE-ADJ/NOPB - IC, SW REG  U6 
950-
WIZ610WI 1 Mouser WIZ610wi U1 

 


