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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar utvecklingen av en prototyp för en absolutläges-sensor, benämnd AOS. Arbetet är 

utfört på uppdrag av Electrum Automation AB som med hjälp av prototypen vill utvärdera om en skarp 

produkt kan tas fram genom att använda billiga sensorer främst avsedda för konsumentbruk. AOS ska kunna 

användas för att mäta absolut orientering, dvs. lutning och riktning i förhållande till jordens gravitation och 

magnetfält. Den ska kunna appliceras i tuffa och säkerhetskritiska miljöer, t.ex. skogsmaskiner, och leverera 

informationen över CAN bus 100 ggr/s. För att klara säkerhetskraven, ISO13849-1 PL d, ska därför en dubbel 

uppsättning sensorer från olika tillverkare användas. Under utvecklingsfasen har systemet kopplats upp på 

kopplingsdäck, med hjälp av ett utvärderingskort för varje krets, och källkod för de olika sensorkretsarna har 

tagits fram. Koden är skriven i CooCox CoIDE med programspråket C och färdiga bibliotek för bland annat 

CAN har tillhandahållits av Electrum. Slutligen har ett kretskort designats i Altium Designer. Kortet är 

utvecklat med EMC i åtanke och har två kanaler med en sensor, mikroprocessor och CAN-transceiver 

vardera för att undvika ”common cause failure” (CCF). På grund av långa leveranstider togs beslutet att inte 

beställa kretskortet då det inte fanns rum för detta inom projektets tidsram. Arbetet resulterar därför i en 

tidig prototyp med källkod, som är anpassad för att vara enkel att implementera oavsett system, samt ett 

kretskort som är klart att beställa. 

Abstract 
This report describes the development of a prototype for an "Absolute Orientation Sensor" (AOS). The work 

is performed on behalf of Electrum Automation AB, who with the help of the prototype will evaluate 

whether a sharp product can be produced by using inexpensive sensors that are primarily intended for 

consumer use. AOS will be used to measure absolute orientation, i.e. inclination and direction relative to the 

earth's gravity and magnetic field, and deliver the information over a CAN bus 100 times / sec. It should 

meet the necessary safety requirements, ISO 13849-1 PL d, to be applicable in tough and safety-critical 

environments, such as forestry machines. Because of this the AOS will use a double set of sensors from 

different manufacturers. During the development phase the system has been built on a breadboard, using 

an evaluation board for each circuit, and the source code for the various sensor circuits have been 

developed. The code is written in CooCox CoIDE with the C programming language, and libraries such as the 

CAN library has been provided by Electrum. Finally, a circuit board is designed in Altium Designer. The board 

is designed with EMC in mind and has two channels with a sensor, microprocessor and CAN transceiver each 

to avoid "Common Cause failure" (CCF). Due to long delivery times, it was decided not to order the PCB as 

there were no room for this within the project timeframe. The work therefore results in an early prototype 

using source code that is adapted for easy implementation in any system and a circuit board that is ready to 

order. 
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1 Inledning 

På uppdrag av Electrum Automation AB ska en prototyp av produktvisionen AOS, ”Absolute Orientation 

Sensor”, tas fram enligt kravspecifikationen. Produkten ska användas för att mäta vinkel i förhållande till 

jordens gravitation och tanken är att två sensorer från olika tillverkare ska användas för detta. Anledningen 

till att sensorer från olika tillverkare används är för att öka tillförlitligheten genom att undvika så kallat 

”common cause failure” (CCF). Det innebär att om en modell skulle ha ett fel som utrycker sig i vissa 

situationer kommer det synas eftersom det är osannolikt att den andra modellen har samma fel. I figuren 

nedan finns ett blockschema över prototypen. 

 

Figur 1: Blockschema med två mikroprocessorer 

För att ytterligare undvika CCF bör en mikroprocessor för varje sensor användas och dessa bör dessutom 

innehålla unik kod. Detta är dock inget grundkrav för prototypen. 

1.1 Bakgrund och syfte 

Under tidigare projekt har Electrum Automation AB sett behovet av en enhet för att läsa ut ett objekts 

vinkel i förhållande till jordens gravitation över CAN men det har inte funnits någon sådan produkt till ett 

rimligt pris på marknaden. De vill därför undersöka möjligheterna att ta fram en pålitlig produkt för detta 

som kan användas i tuffa miljöer. Detta genom att använda billiga sensorer med 9 DoF, Degrees of freedom, 

och ”sensorfusion” främst tänkta till användning i mobiltelefoner.  

1.2 Mål 

Målet är att skapa en prototyp som kan användas för att utvärdera om denna lösning är en framkomlig väg 

eller ej. Detta genom att se hur sensorerna presterar och hur mycket mätvärdena från de olika sensorerna 

skiljer sig. Det är alltså ett steg i processen att besluta ifall en sådan produkt ska utvecklas eller ej, där en av 

de viktigaste faktorerna är om produkten skulle klara de krav som krävs för att uppnå vissa 

säkerhetsklassificeringar. 
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1.3 Kommersiella produkter 

Tekniken sensor fusion är inte ny och så kallade IMU’s, Inertial measurement unit, har använts länge i t.ex. 

flygplan. En IMU innehåller flera sensorer vars värden bearbetas med en algoritm för att ge ett stabilare 

resultat för bland annat orientering. De senaste åren har utvecklingen av MEMS-kretsar, 

”Microelectromechanical systems”, som är små integrerade kretsar med rörliga delar, vilket krävs för t.ex. 

accelerometrar eller gyroskåp, gått snabbt. Det har möjliggjort att tekniken har letat sig in i allt fler 

applikationer t.ex. mobiltelefoner, virtuell verklighet med mera. 

Det är dock svårt att hitta kommersiella produkter som implementerar denna teknik tillsammans med CAN 

för industriella applikationer. För användning i t.ex. fordon och industrimaskiner finns höga säkerhetskrav 

och produkten ska snabbt kunna leverera korrekt data även i tuffa förhållanden så som kraftiga vibrationer 

eller störande miljöer. Två sådana produkter är SQ-NPG från SignalQuest och IS1A45G015P58 från Gemac. 

Dessa produkter är dock dyra och svåra att få tag på. 

1.4 Sammanfattning av kravspecifikation 

1.4.1 Funktionella krav – mjukvara 

 Grundkrav 

 Det skall gå att kalibrera sensorerna så att ut värdena blir närmast identiska då de är 

monterade på samma kretskort. Detta kan ske genom en hårdkodad ”offset”, så länge det 

tydligt framgår var kalibreringarna införs i koden. 

 Programmet skall skrivas i C med hjälp av C bibliotek för CAN som tillhandahålles av Electrum 

Automation AB 

 Utvecklingsmiljön för att skriva programkoden skall vara CooCox 

 ARM GNU GCC toolchain skall användas för att kompilera projektet 

 Det färdiga projektet skall kunna kompileras med –Werror och –std=c99 

 CAN bithastighet skall konfigureras till 250kbit/s 

 Utgående CAN data för AOS modulen skall skickas enligt nedanstående tabell: 

Sensor CAN ID 

CAN Data 

0 1 2 3 4 5 6 7 
BNO055 0x182 Angle X 

Low byte 
Angle X 

High byte 
Angle Y 

Low byte 
Angle Y 

High byte 
Angle Z 

Low byte 
Angle Z 

High byte 
- - 

BNO055 0x282 Acceleration X 
Low byte 

Acceleration X 
High byte 

Acceleration Y 
Low byte 

Acceleration Y 
High byte 

Acceleration Z 
Low byte 

Acceleration Z 
High byte 

- - 

BNO055 0x382 Gyro X 
Low byte 

Gyro X 
High byte 

Gyro Y 
Low byte 

Gyro Y 
High byte 

Gyro Z 
Low byte 

Gyro Z 
High byte 

- - 

MAX21100 0x183 Angle X 
Low byte 

Angle X 
High byte 

Angle Y 
Low byte 

Angle Y 
High byte 

Angle Z 
Low byte 

Angle Z 
High byte 

- - 

MAX21100 0x283 Acceleration X 
Low byte 

Acceleration X 
High byte 

Acceleration Y 
Low byte 

Acceleration Y 
High byte 

Acceleration Z 
Low byte 

Acceleration Z 
High byte 

- - 

MAX21100 0x383 Gyro X 
Low byte 

Gyro X 
High byte 

Gyro Y 
Low byte 

Gyro Y 
High byte 

Gyro Z 
Low byte 

Gyro Z 
High byte 

- - 

U16 Angle skalas mellan 0 till 360 grader (multiplicerat med 100) 

S16 Acceleration skalas mellan -16 till 16 g (multiplicerat med 1000) 

S16 Gyro skalas mellan -2000 till +2000 grader/s (multiplicerat med 10) 

 Varje ovanstående CAN packet skall skickas med ett intervall på 10ms  
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Påbyggnadskrav 

 Som bonusfunktion skall AOS modulen kunna placeras på ett plant referensplan och 

automatiskt kalibreras för att eliminera eventuella felkällor som komponentplacering på PCB 

samt avvikelser i kapslingen för sensorn. 

 Kommunikation via CANopen 

1.4.2 Hårdvarukrav 

 Grundkrav 

 Processorn STM32F405RG skall användas 

 CAN transceivern SN65HVD233D skall användas 

 Endast en spänningsregulator för 3.3V bedöms nödvändigt. 

 Prototyp konstruerat på ett PCB (2 eller 4 lagers beroende på krav på leveranstid) 

 Ingående komponenter skall om möjligt vara ytmonterade och maskinmonterbara för att hålla 

nere tillverkningskostnaderna 

 Extern kristall 16MHz, PLL konfigurerad för 168MHz systemklocka 

 2 lysdioder för status: CAN och allmän status 

 Temperaturområde -40° till +85° C 

 Konstruktionen skall ha så få kringkomponenter som möjligt för att hålla kostnader nere  

 Hänsyn skall tas till EMC 

 AOS skall bestyckas med ett fast termineringsmotstånd på 120ohm 

 AOS modulen skall bestyckas med ett 5 poligt M12 kontaktdon enligt CANopen pinout standard 

 AOS modulen skall dessutom bestyckas med ett DB9 kontaktdon enligt CAN standard för att 

möjliggöra enkel inkoppling av exempelvis Kvaser 

 Nätdel klarar av att drivas från 12Vdc strömkälla 

 För programmering av processorn skall ett Tag-Connect footprint användas och förbindas till 

SWD programmeringspinnarna. 

 För enkel felsökning av processor skall ett Tag-Connect footprint användas och förbindas till 

STM32F4 UART pinnar. 

 För att påskynda utvecklingsprocessen så går det bra att använda enbart en processor för att 

kommunicera med bägge sensorerna. 

Påbyggnadskrav 

 Dubbel uppsättning av processorer och unik kod i bägge processorer för att eliminera common 

cause failure i mjukvara. 

 Dubbel uppsättning av spänningsregulatorer för att undvika att kortslutning av en 

processor/sensor/transceiver medför funktionsbortfall. 
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 Nätdel skyddad mot polaritetsvändning av matningsspänning 

 Nätdel klarar av att drivas från 8-32Vdc strömkälla. 

 Nätdel skyddad mot load-dump. 

 Utredning kring säkerhetsaspekter, vilken säkerhetsklassning kan man uppnå med enbart en 

sensor? 

 Skulle dubbel uppsättning av sensor/processor göra att vi kan säkerhetsklassa denna produkt? 

1.5 Avgränsningar 

 Komponentval för vilka processorer, sensorer, CAN-Tranceivers samt kontakter som ska användas är 

bestämt. Övriga komponentval är fria men kan troligtvis hållas inom Electrums standardsortiment. 

 Electrum tillhandahåller en färdig design för en nätdel som kan användas vid mönsterkortsdesign. 

 Electrum tillhandahåller färdigt C-bibliotek för CAN. 

 Inget gränssnitt krävs för programmering av sensorerna, det får ske direkt i koden för 

processorerna. 

 Electrum tillhandahåller mjukvara för att läsa av prototypens utsignaler på PC. 
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2 Teori 

2.1 Degrees of freedom 

Degrees of freedom, DOF, kan förklaras som de olika 

sätt som ett föremål kan röra sig. Rörelsen kan delas 

in i två kategorier, translation och rotation. 

Translation är en rak rörelse i förhållande till x, y eller 

z axeln och rotation är en roterande rörelse kring var 

och en av axlarna vilket brukar kallas roll, pitch och 

yaw, dessa illustreras i figur 2. Tillsammans blir detta 

6 DOF vilket beskriver alla möjliga rörelser ett föremål 

kan göra[1]. 

En accelerometer mäter accelerationen (m/s2 eller g) 

hos en translationell rörelse i upp till 3 DOF. 

Tillsammans med ett gyroskop som mäter 

hastigheten hos en rotationell rörelse (RPS eller °/s) i 3 DOF, säger man att sensorenheten mäter i 6 DOF. En 

sådan sensor kan detektera ett föremåls absoluta orientering[1]. 

Trots detta finns det sensorer som påstås ha 9 DOF, detta beror på att de även innehåller en 3 DOF 

magnetometer vilken känner av föremålets orientering i förhållande till jordens magnetfält. Detta adderar 

inte detektering av några nya rörelser men ger en referenspunkt för riktning och kan tillsammans med 

övriga mätvärden ge ett mer pålitligt resultat vid sensor fusion[1]. 

2.2 Representationer av vinklar 

2.2.1 Euler angle 

Euler angles består av tre vinklar (α, β, γ eller ɸ, Ɵ, ψ) vilka används för att beskriva orientering i tre 

dimensioner utifrån ett referensplan, t.ex. jordens gravitation. Det finns olika definitioner för Euler angles 

beroende på kring vilka axlar man roterar och i vilken ordning. Den klassiska definitionen anger att rotation 

ska ske först runt en av axlarna, sedan runt någon av de andra två och slutligen kring den första igen vilket 

demonstreras i figur 3. Med denna metod kan vilken orientering som helst uppnås och det kan göras i sex 

olika ordningar[3] (z-x-z, x-y-x, y-z-y, z-y-z, x-z-x, y-x-y).  

 

Figur 3: En rotation representerad med Euler angles (ɸ, Ɵ, ψ) = (−60°, 30°, 45°)[4]  

En annan definition av Euler angles är vad som brukar kallas Tait-bryan, Cardan eller nautical angles. Här 

roterar man kring alla tre axlar, vilka brukar kallas heading, elevation och bank, eller yaw, pitch och roll. 

Denna definition används ofta för både fartyg, flyg och rymdfarkoster. Även här är det möjligt att utföra 

Figur 2: 6 degrees of freedom[2] 
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rotationerna i sex olika ordningar för att nå den önskade orienteringen[3] (x-y-z, y-z-x, z-x-y, x-z-y, z-y-x, y-x-

z). 

Ett problem med Euler angle är gimballock vilket uppstår när orienteringen är sådan att två gyro-ringar 

sammanfaller och 1 DOF därmed förloras, vilket illustreras i figur 4. När gimballock uppstår beror på i vilken 

ordning rotationerna sker men det är vanligen då pitch har vinkel 90°. Det medför att yaw och roll 

representerar samma rörelse[5]. 

 

Figur 4: Gimballock uppstår när två gyro-ringar sammanfaller[6] 

2.2.2 Quaternion 

Quaternions är ett ytterligare sätt att representera orientering vilket kommer beskrivas mycket kortfattat. 

En Quaternion är inte lika intuitiv att förstå som Euler angles då de använder fyra element för att 

representera orientering i tre dimensioner. De fyra element kallas w, x, y och z, där de senare tre, x, y och z, 

kan ses som en vektor och det första, w, kan ses som rotation kring den axel som vektorn utgör. 

Quaternions är vanligt förekommande i t.ex. datorspelsutveckling och har fördelen av att inte lida av 

gimballock[7]. 

2.2.3 Konvertering 

För konvertering från Quaternion till Euler angle krävs normalt en enhets Quaternion. Har man inte detta 

måste den normaliseras vilket görs i två steg enligt ekvation 1 och 2. 

|𝑞| =  √𝑞𝑞∗ =  √𝑒0
2 + 𝑒1

2 + 𝑒2
2 + 𝑒3

2    (1) 

Där |q| är normen och e0 till e3 representerar de fyra elementen w, x, y och z. För att normalisera en 

Quaternion divideras den med sin norm. 

𝑈𝑞 =  
𝑞

|𝑞|
   (2) 

Där Uq är en enhets Quaternion. 

Konverteringen från en enhets Quaternion till Euler angles ser olika ut beroende på i vilken ordning man 

roterar kring axlarna. I ekvation 3-5 demonstreras hur det ser ut med den klassiska definitionen och 

rotationsordningen z-x-z[5]. 

𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛2 ((𝑒2𝑒3 + 𝑒0𝑒1),
1

2
− (𝑒1

2 + 𝑒2
2) )   (3) 
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𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(−2(𝑒1𝑒3 − 𝑒0𝑒2))   (4) 

𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛2 ((𝑒1𝑒2 + 𝑒0𝑒3),
1

2
− (𝑒2

2 + 𝑒3
2) )   (5) 

2.3 Sensor Fusion 

Sensor fusion innebär att data från flera sensorer används tillsammans, begreppet är inte nytt utan kan 

dateras tillbaka till 70-talet då det började användas i försvarsindustrin [8]. Det finns många fördelar med 

sensor fusion, bland annat [8]: 

 Förbättrad Signal-to-Noise Ratio (SNR) 

 Redundans 

 Ökad tillförlitlighet 

 Ökad upplösning 

Den samlade sensordatan kan hanteras på olika sätt, vilka kan delas in i konkurrerande, komplementär och 

kooperativ [8]. För detta har traditionellt ett antal externa sensorer varit kopplade till en mikrokontroller 

eller PC, vilken har filtrerat sensorvärdena med olika typer av algoritmer beroende på applikation [9]. För 

tillämpningar där korrekt information för ett objekts position och hastighet önskas används ofta ett 

Kalmanfilter. En sådan tillämpning kan vara en IMU, Inertial Measurement Unit, vilken ofta innehåller 

accelerometrar, gyroskop och magnetometer för att beräkna position [9].  

De senaste åren har trenden gått mot att integrera hela system i en liten krets vilket möjliggör besparing av 

både kostnad, plats och energiförbrukning [10]. Ett exempel på en sådan krets är Bosch BNO055 som mäter 

ynka 5 x 4,5mm. Marknaden för sådana kretsar är enorm, inte minst för mobiltelefoner, surfplattor och 

navigering [10]. 

2.4 MTTF/MTBF 

Mean Time to Failure (MTTF) är ett värde som används för att definiera medeltiden till fel för en icke 

reparerbar komponent eller system, t.ex. en glödlampa, elektronikkomponent eller satellit. Värdet brukar 

anges i timmar och ibland år, man ska dock inte förväxla MTTF-värdet med den faktiska livslängden för en 

produkt. Skillnaden är att värdet är beräknat utifrån den kontinuerliga felfrekvensen i mitten av 

badkarskurvan, se figur 5, och är inte ett medelvärde av ett test som gjorts över hela kurvan tills alla enheter 

har felat[11]. 

 

Figur 5: Badkarskurvan beskriver felfrekvensen i de olika stadierna av en produkts liv[11] 
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Detsamma gäller för Mean Time Between Failures (MTBF) som definierar medeltiden mellan fel för ett 

reparerbart system, t.ex. en kompressor, kaffemaskin eller bil[11]. 

2.5 EMC 

Definitionen av ElectroMagnetic Compability (EMC), översatt från International Electrotechnical 

Vocabulary[12], är:  

”förmågan hos en utrustning eller ett system att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning 

utan att introducera oacceptabla elektromagnetiska störningar till någonting i den miljön”.  

EMC-direktivet kräver dock sedan 1995 att all elektronisk utrustning ska klara vissa tester i både immunitet, 

omgivningens påverkan på produkten, och strålning, produktens påverkan på omgivningen, för att få säljas 

på den europeiska marknaden[13].  

Det finns många riktlinjer för hur ett kretskort ska designas för att klara EMC-kraven. En del generella och 

andra specifika för olika applikationer, men de är aldrig en garanti för att en design ska fungera utan det är 

något som måste testas för varje produkt[13]. 

Generellt blir det svårare och svårare att skapa en bra EMC design ju högre frekvenser man har att 

göra med. Därför är det digitala komponenter som arbetar med höga frekvenser som ger de värsta 

störningarna. Man ska komma ihåg att det inte är den frekvens som komponenten arbetar på som 

är den högsta frekvensen eftersom en signal med snabba flanker även innehåller höga 

frekvenskomponenter. Ett exempel är en fyrkantsvåg, som innehåller alla udda övertoner till 

arbetsfrekvensen[13], vilket illustreras i figur 6. 

 

Figur 6: En fyrkantsvåg är uppbyggd av en sinusvåg och, teoretiskt sett, ett oändligt antal udda övertoner[14] 

Amplituden för övertonerna minskar dock för varje överton så att den tredje övertonen har 1/3 av 

grundtonens amplitud och den femte har 1/5 osv. 

I sådana applikationer där flank-hastigheten inte behöver vara så snabb är det möjligt att koppla ett filter på 

utgången och därmed filtrera bort en del av de störande övertonerna.   

Genom att avkoppla, d.v.s. koppla en kondensator till den digitala komponentens matningspinnar kan man 

minimera de störningar som påverkar omgivningen. Det är dock viktigt att placera avkopplingskondensatorn 

så nära den komponent man vill avkoppla som möjligt[13] vilket illustreras i figur 7. 
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Figur 7b: Korrekt avkoppling[13] 

I figur 7a är avkopplingskondensatorn kopplad till jord- och matnings-planen och den loop där det går höga 

strömmar går därför också genom planen. Detta är inte bra eftersom störningarna då sprids över planen. 

Kondensatorn bör istället kopplas direkt till komponenten enligt figur 7b och därefter anslutas direkt till de 

lågimpediva matningsplanen[13].  

Med anledning av att man vill ha så låg impedans som möjligt för att motverka störningar spelar även 

avkopplingskondensatorns egenskaper roll. Den bör ha låg ESR, Ekvivalent Serie Resistans. I figur 8 finns en 

modell som beskriver en kondensators egenskaper och där kan man 

även se att den har en Ekvivalent Serie Induktans (ESL). Eftersom 

impedansen hos en ideal kapacitans minskar linjärt med ökad frekvens 

och impedansen hos en induktans stiger linjärt med ökad frekvens finns 

det en resonansfrekvens där den totala impedansen är som 

lägst[15], vilket illustreras i figur 9. 

 

Figur 7: Impedansen hos de olika delarna i kondensatormodellen[15] 

I teorin vore det bästa alltså en avkopplingskondensator vars SRF, självresonansfrekvens, matchar den 

frekvens den ska avkoppla. I praktiken använder man dock ofta flera kondensatorer med varierade värden 

för att ge god avkoppling i ett brett frekvensspann. Värt att notera är även att ju mindre kondensatorns 

fysiska storlek är desto lägre ESL har den, medan ESL är i stort sett oberoende av kapacitansvärdet[15].  

En annan aspekt av EMC som måste tas hänsyn till är ESD, ElectroStatic Discharge. Det finns olika 

hårda EMC-krav när det gäller ESD. Det enklaste kräver enbart att elektroniken ska överleva en ESD-

puls medan det finns högre krav som kräver att elektroniken ska fortsätta fungera felfritt, utan 

Figur 7a: Inkorrekt avkoppling[13] 

Figur 8: Modell av en 
avkopplingskondensator[15] 
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omstart eller liknande när den utsätts för en ESD-puls. Det sistnämnda är särskilt viktigt för 

applikationer som kräver extrem säkerhet, t.ex. medicinsk utrustning, fordon osv[13]. 

ESD brukar delas upp i kontakturladdning, vilket oftast testas med ±2kV, och lufturladdning, oftast ±4kV. 

Kontakturladdning som det låter är en urladdning vid fysisk kontakt med en elektrisk ledare (t.ex. 

kontaktdon). Lufturladdning är då laddningen hoppar från ett statiskt laddat objekt (t.ex. person) till en 

elektrisk ledare. Tumregeln är ett gnistgap på ca 10kV/cm, med variation för luftfuktighet. Detta innebär att 

elektronik som är närmare än ca 4mm från kapslingen kan utsättas för dessa ESD-urladdningar. Det är 

därför viktigt att hantera dessa urladdningar så att det inte sker någon skada på elektroniken[13]. 

2.6 CAN 

CAN är ett databuss protokoll som framförallt används inom fordonsindustrin för kommunikation mellan 

olika enheter i ett fordon, t.ex. bromsar, airbag, fönsterhissar mm. Eftersom detta är en miljö med mycket 

störningar och säkerheten är av stor vikt finns det höga krav på störningstålighet.  

Den vanligaste standarden för CAN är ISO 11898-2, även kallat ”high speed CAN”, vilken använder två 

balanserade kopparledare med differentiell signal som kallas CAN_H och CAN_L. Ledarna ska även 

termineras med ett 120 Ohms motstånd i varje ände. Att signalen är differentiell innebär att eventuella 

störningar kommer att påverka båda ledarna lika mycket och därför kan försummas eftersom det är 

skillnaden mellan ledarna som utgör signalen. ISO 11898-2 stödjer överföringshastigheter på upp till 

1Mbit/s, vid den hastigheten är dock bussens längd begränsad till 40m. Det finns ingen begränsning för 

antalet noder på bussen men eftersom enbart en nod kan sända åt gången riskerar bussen att bli 

överbelastad om för många noder ansluts.  

CAN bussen är en broadcast buss, det innebär att alla noder kan lyssna på allt som sänds över bussen. 

Meddelandet är inte heller adresserat till en specifik nod utan har snarare en adress, ”identifier”, som 

definierar innehållet i datapaketet. Det är sedan upp till logiken i varje nod att filtrera ut det data den är 

intresserad av att ta emot. Identifieringen fungerar samtidigt som en prioritetsordning genom att bussen på 

en fysisk nivå är konstruerad så att en ”0” är dominant över en ”1”. På så vis får ett meddelande med högre 

prioritet förtur att sända om två noder försöker använda bussen samtidigt, eftersom den nod som försöker 

sända en ”1” men läser en ”0” på bussen kommer avbryta sändningen och försöka igen när bussen blir ledig. 

Ett CAN-datapaket som illustreras i figuren nedan är förutom data uppbyggt av ett ID-fält, ”Arbitration 

field”, vilket står för adressering och prioritet som nämnts ovan. Kontroll-fältet, ”Control field”, som 

innehåller några bitar som beskriver vilken typ av CAN-paket det är och hur många databytes det innehåller. 

CRC-fältet, ”CRC field”, innehåller en checksumma för att kontrollera att det data mottagaren tar emot är 

korrekt. Slutligen skickas en recessiv ”Ack bit” vilken skrivs över till en ”0” av alla mottagare som tagit emot 

meddelandet korrekt. På så vis vet sändaren att minst en nod tagit emot meddelandet. Vid krav på högre 

leveranssäkerhet kan den avsedda mottagaren svara genom att skicka ett nytt meddelande för att indikera 

att meddelandet kommit fram[16]. 

 

Figur 8: CAN 2.0A (“standard CAN”) Data Frame[16] 
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Det vanligaste är att CAN-noderna med ett bestämt tidsintervall skickar ut information angående givare och 
sensorer på CAN-bussen. Alternativt kan en nod efterfråga information genom att skicka ett "remote-
frame"-paket vilket den avsedda noden sedan svarar på.  Det är RTR biten i kontroll-fältet som avgör om 
paketet är av remote-frame typ, paketet är då helt utan data-fält[17]. 

2.7 I2C 

I2C är en simpel seriell databuss som används flitigt i inbyggda system för kommunikation mellan 

mikroprocessor och andra kretsar, t.ex. sensorer. Bussen använder två ledare, ”serial data” (SDA) och ”serial 

clock” (SCL), som är kopplade med ”pull-up” motstånd till Vcc. Det innebär att en inaktiv buss har en logisk 

”1” och en logisk ”0” åstadkoms genom att dra bussen låg. En ”0” är därför alltid dominant. Den sändande 

enheten agerar ”master” och då är alla anda enheter på bussen ”slaves”. Om två Masterenheter försöker 

sända på bussen samtidigt kommer den ena upptäcka en ”0” när den försökte sända en ”1” och kommer då 

avsluta sändningen och övergå i slave-mode. Den vinnande enheten märker inte att någon annan försökt 

sända och ingen data blir korrupt[18]. 

Kommunikationen sker genom att masterenheten skickar en start-bit, följt av slavenhetens adress samt en 

bit som definierar om mastern vill läsa eller skriva till slaven. Slaven bekräftar att den är redo och därefter 

börjar mastern eller slaven sända data beroende på read/write-biten, se figur 11. Den mottagande enheten 

skickar en bekräftelse-bit efter varje byte tills masterenheten säger stopp[18].  

 

Figur 9: I2C kommunikation, skrivning till vänster och läsning till höger[18]  

Skrivning och läsning kan även kombineras så att masterenheten t.ex. kan bestämma vilken data som ska 

läsas från slaven och därefter få den skickad utan att skicka ett stoppkommando emellan och lämna bussen 

öppen, detta illustreras i figur 12.  

 

Figur 10: Kombinerad skrivning och läsning över I2C[18] 
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3 Metod/Genomförande 

Som första steg i arbetet används utvecklingskort för att koppla upp en prototyp av produkten på ett 

kopplingsdäck enligt blockschemat nedan. För enkelhetens skull används enbart en processor för att 

kommunicera med båda sensorkretsarna via samma I2C-buss. Under arbetet kopplas processorn till ett 

terminalprogram på en PC via USART för att skriva ut data i debug-syfte. Data skickas även över CAN och 

visas i ett PC-gränssnitt som Electrum utvecklat. 

 

Figur 13: Blockschema över prototyp på kopplinsdäck 

3.1 Max21100 Breakout board 

Då inget utvärderingskort för sensorkretsen 

MAX21100 med en extern magnetometer fanns att 

köpa måste ett sådant ”breakout board” (BOB) 

konstrueras. Detta kommer inte användas i den 

färdiga produkten utan enbart för att kunna bygga 

upp och testa prototypen innan ett färdigt kretskort 

beställs. 

Figur 14 föreställer en 3D-modell av kretskortet vilket 

är designat med två lager för att vara snabbt och 

billigt att beställa.  

Efter att komponenterna monterats på kretskortet 

uppstod problem då magnetometern, LIS3MDL, inte 

fungerade. Trots upprepade försök att löda 

om och byta komponenten ville den inte 

fungera. Detta beror förmodligen på att 

footprinten är dålig i kombination med svårigheten att handlöda en 2x2mm krets med 12 pinnar då kortet 

dessutom saknar lödmask.  

Figur 14: Breakout board med MAX21100 (U1) och LIS3MDL 
(U2) 
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MAX21100 kretsen fungerar dock utan problem och för att inte ödsla mer tid beställdes ett färdigt 

utvecklingskort för magnetsensorn. 

3.2 Programmering 

All kod är skriven i utvecklingsmiljön CooCox CoIDE och till hjälp användes diverse bibliotek från ST samt ett 

bibliotek för CAN från Electrum. Under utvecklingen kördes all kod på enbart en processor men koden för de 

olika sensorerna är skriven i olika filer så att den är enkelt att återanvända var för sig. 

Main-funktionens uppgift är att initiera systemet och sedan kontinuerligt köra de instruktioner som ligger i 

loopen. I flödesschemat nedan syns en förenklad beskrivning av vad som sker i main-funktionen. 

 

Figur 15: Flödesschema över main-funktionen 

Först anropas diverse initieringsfunktioner från respektive HAL-bibliotek. HAL står för "Hardware 

Abstraction Layer" och används som ett mellanlager mellan programkoden och de hårdvaruspecifika 

biblioteken. Detta gör så att programkoden blir generell och inte knuten till en specifik hårdvara. Dessa 

förbereder hårdvaran genom att ställa in exempelvis vilka portar som ska användas. 

Sedan anropas funktionerna för att initiera respektive sensor. Här skriver processorn till olika register i 

sensorkretsen över I2C för att ställa in de önskade inställningarna. Koden är skriven så att alla inställningar är 

samlade överst i dokumentet och går att ändra genom att ändra ett enum-värde som är enkelt att förstå. I 

figuren nedan visas ett exempel på några av inställningarna. 

static uint8_t Ascale = BNO_AFS_18G;       // Accel full scale 
static uint8_t Gscale = BNO_GFS_2000DPS;   // Gyro full scale 
static uint8_t PWRMode = BNO_Normalpwr ;     // Select BNO055 power mode 
static uint8_t OPRMode = BNO_NDOF;        // Select operation mode  

Figur 16: Exempel på några inställningar för Bosch BNO055 

För varje varv processorn gör i loopen kommer service-funktioner för watchdog och CAN tillkallas. Dessa 

nollställer watchdog timern samt skickar/tar emot eventuella CAN-paket som ligger på kö. Var 10:e ms 

anropas funktioner för att läsa aktuella värden från sensorerna. Dessa funktioner läser in data från 

sensorerna, konverterar till det önskade formatet som ska skickas över CAN, lägger till eventuell offset och 

returnerar sedan datan. Vid en knapptryckning tillkallas en funktion som utför en automatisk kalibrering av 

sensorerna. I funktionen tas ett medelvärde fram för vinkeln i x-, y- och z-led vilket returneras och sedan 

används för att sätta offset för sensorvärdena. Det är även möjligt att ställa in offset manuellt, vilket görs 
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genom att ange önskad offset i en define för respektive värde, se exempel i figuren nedan. Värt att tänka på 

är dock att den automatiska och den manuella offseten adderas. 

/* Manual bias calibration BNO055 
 */ 
#define BNO055_ACC_BIAS_X  0 // X-axis Accelerometer bias in mg 
#define BNO055_ACC_BIAS_Y  0 // Y-axis Accelerometer bias in mg 
#define BNO055_ACC_BIAS_Z  0 // Z-axis Accelerometer bias in mg 
 
// NOTE: this number is added to AUTOBIAS 
#define BNO055_EUL_BIAS_ROLL  0 // X-axis Euler angle bias in degrees  
#define BNO055_EUL_BIAS_PITCH   0 // Y-axis Euler angle bias in degrees  
#define BNO055_EUL_BIAS_YAW  0 // Z-axis Euler angle bias in degrees   

Figur 117: Exempel på manuell inställning av offset för Bosch BNO055 

Bosch BNO055 är behaglig att arbeta med, den har ett utförligt datablad och den gör det mesta åt en. T.ex. 

möjligheten att ställa in önskade enheter för samtliga utdata samt flera format på sensorfusion utdata, så 

som Quaternions och Euler angles. Maxim MAX21100 har däremot ett mycket ofullständigt datablad vilket 

har krävt upprepad kontakt med supporten vilka förvisso har varit tillmötesgående men det har bitvis varit 

mycket svårt att få svar på vissa frågor. Maxim specificerar inte formatet för vissa register-värden vilket 

försvårat arbetet oerhört. Sensorn erbjuder inte heller sensorfusion-utdata i Euler angle format vilket 

innebär att detta måste konverteras utifrån Quaternion-data.  

Konverteringen sker genom att först normalisera den rådata för Quaternion som fås från sensorn till en 

unit-Quaternion enligt ekvation 1 och 2, vilket visas i kod i figuren nedan. Figuren visar även koden för själva 

konverteringen som använder sig av varianter av ekvation 3-5 vilka beskrivs i teoriavsnittet. 

// Normalize quaternion into a unit quaternion 
norm = sqrt(q[0]*q[0] + q[1]*q[1] + q[2]*q[2] + q[3]*q[3]); 
norm = 1.0f/norm; 
q[0] *= norm; 
q[1] *= norm; 
q[2] *= norm; 
q[3] *= norm; 
 
// Convert quaternion into Euler angles 
eulerData [yaw] = atan2(2.0l*(q[1]*q[2] + q[3]*q[0]), q[3]*q[3] - q[0]*q[0] - 
q[1]*q[1] + q[2]*q[2]); 
eulerData [roll] = asin(-2.0l*(q[0]*q[2] - q[3]*q[1])); 
eulerData [pitch] = atan2(2.0l*(q[0]*q[1] + q[3]*q[2]), q[3]*q[3] + q[0]*q[0] - 
q[1]*q[1] - q[2]*q[2]);  

Figur 128: Kod för normalisering av Quaternion-data samt konvertering till Euler angle 

3.3 PC-gränssnitt 

Under större delen av utvecklingsprocessen har data skickats via USART för att visas på i ett enkelt 

terminalprogram som visas i figur 19. Detta har inte varit något optimalt sätt att presentera informationen 

för att tolkas av en människa men har varit nödvändigt för att kunna felsöka och se så att sensorvärdena ser 

korrekta ut under arbetets gång. 
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Figur 139: Output av sensordata i terminalprogram 

För att enklare kunna utvärdera sensorvärdena har Electrum skapat ett program som läser informationen ur 

CAN-paketen och presenterar den grafiskt, så att det är lättare att förstå informationen. I figuren nedan 

beskrivs funktionen hos gränssnittets olika delar. 

 

Figur 20: Beskrivning av funktioner i det grafiska gränssnittet 

Alla värden för vinkeln (angle) i figuren har enheten grader, gyro anges i grader per sekund (dps) och 

accelerometervärdena anges i g.  
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3.4 PCB design 

Ett fyralagers kretskort, med de två mittersta lagren som jordplan och matningsplan, har designats i Altium 

Designer. Kretskortet är designat med EMC i åtanke där de största problemkällorna är switchregulatorn och 

mikroprocessorerna då de arbetar på hög frekvens, men även de tre sensorkretsarna då de också arbetar på 

förhållandevis hög frekvens. Dessa är ordentligt avkopplade på samtliga matningspinnar och alla 

ledningsbanor hålls så korta som möjligt för att undvika stora strömloopar. Stor noggrannhet har använts 

vid designen av nätdelen där stora kopparplan använts i enlighet med rekommendationerna i 

switchregulatorns (LMR14206) datablad för att göra strömlooparna så korta och lågimpediva som möjligt. I 

figuren nedan finns en bild av kretskortets PCB-layout. 

 

Figur 141: PCB-layout föreställande komponenters placering och routing av ledningsbanor 

Varje processor har bestyckats med två stycken tag-connect anslutningar, en för att programmera 

processorn och en ansluten till USART i debug-syfte. Dessa syns på kortets höger- och vänster-kant i figuren 

ovan som fyra förhållandevis stora hål med sex paddar mellan. Processorerna har dessutom två stycken 

lysdioder var som är placerade mellan tag-connect anslutningarna, tänkta för status-indikering.  
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4 Resultat 

En tidig prototyp konstruerad på kopplingsdäck har tagits fram och till denna finns väl fungerande kod som 

är skriven föra att vara enkel att implementera på den slutgiltiga prototypen eller i någon annan applikation. 

Ett kretskort är designat med EMC i åtanke men på grund av tidsbrist och långa leveranstider togs beslutet 

att inte beställa detta. En 3D figur av kretskortet syns i figur 22. 

 

Figur 152: 3D bild av kretskortet skapad i Altium Designer 

Vid eventuell beställning behövs därför något mer tid för att montera och fullt ut anpassa koden till kortet. 

Kortet är bestyckat med tag-connect kontakter för både programmering och i debug-syfte, detta för att 

underlätta ytterligare utvärdering av sensorerna. Ett PC-gränssnitt är också framtaget för att grafiskt 

presentera utdata och underlätta utvärderingen.  

Vid en simpel utvärdering av sensordata kan man dra slutsatsen att de båda sensorerna presterar likvärdigt 

vid statisk positionering och långsamma rörelser. Skillnaden blir dock större vid snabbare rörelser och i 

figuren nedan har prototypen roterats kring x-axeln för att sedan tvärstanna mot en statisk yta. 

 

Figur 163: Jämförelse mellan Bosch (övre) och Maxim (undre) 
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I graferna kan man se att Maxim-sensorn är något snabbare än Bosch sensorn som verkar ha en mer 

filtrerad utsignal. Bosch sensorns signal är däremot betydligt stabilare än Maxims som hela tiden varierar 

med några tiondels grader.  

Det har även gjorts ett enkelt test av sensorernas temperaturpåverkan som visar att de vid snabba 

temperaturförändringar börjar drifta, i Maxim-sensorns fall hela åtta grader. Det tar dock bara några 

sekunder innan sensorerna har kompenserat för detta och är tillbaka på rätt nivå igen. Vilket tyder på att 

detta inte kommer vara något stort problem i ett verkligt scenario där temperaturkurvan är mycket 

långsammare.  

Av testerna framgår även att rotation kring z-axeln kräver att magnetometern är ordentligt kalibrerad för att 

visa en korrekt nollpunkt (norr), men är även då extremt känslig för sin omgivning. Detta gäller båda 

sensorerna men är särskilt påtagligt hos Maxim-sensorns externa magnetometer från ST. 

4.1.1 Utredningspunkter 

 Utredning kring säkerhetsaspekter, vilken säkerhetsklassning kan man uppnå med enbart en sensor? 

Förutsatt att sensorkretsen har en tillräckligt bra inbyggd felövervakning och tillräckligt högt MTTF-

värde är det möjligt att uppnå ett system med Performance-level (PL) d. Med de sensorer som använts i 

detta arbete går det dock att nå som högst PL b. 

 Skulle dubbel uppsättning av sensor/processor göra att vi kan säkerhetsklassa denna produkt? 

I en telefonkonversation med SP för rådgivning angående säkerhetsklassificering framkommer det att 

en dubbel uppsättning av processorer/sensorer är ett möjligt sätt att uppfylla CCF kraven, alternativt 

kan en säkerhetsklassad mikroprocessor användas. Det krävs dock inte att sensorerna ska vara av olika 

modell, att använda två stycken likadana uppfyller också kraven för PL d (ISO13849-1). 

4.2 Ej uppfyllda krav 

Tyvärr har inte alla krav i kravspecifikationen kunnat uppfyllas, framförallt på grund av tidsbrist 

4.2.1 Grundkrav 

 Prototyp konstruerat på ett PCB (2 eller 4 lagers beroende på krav på leveranstid) 

Beslutet att inte beställa kretskortet togs i samhörighet med Electrum och är godkänt av dem. Kortet är 

dock designat och färdigt att beställas. 

4.2.2 Påbyggnadskrav 

 Dubbel uppsättning av processorer och unik kod i bägge processorer för att eliminera common cause 

failure i mjukvara. 

Dubbel uppsättning av processorer finns på det uteblivna kretskortet men kravet kan inte anses 

uppfyllt då kretskortet inte blev beställt. Det kan även diskuteras till vilken grad koden för de två 

processorerna är unik då vissa delar använder samma kod, t.ex. I2C och CAN mm. 

 Dubbel uppsättning av spänningsregulatorer för att undvika att kortslutning av en 

processor/sensor/transceiver medför funktionsbortfall. 

Detta krav är ej implementerat i kretskortdesignen. 

 Nätdel skyddad mot polaritetsvändning av matningsspänning 

Detta krav är ej implementerat i kretskortdesignen. 
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5 Slutsats 

På grund av att det inte finns några MTTF värden för Bosch sensorn är det inte möjligt att uppnå den 

önskade säkerhetsklassen med den tänkta designen av den anledningen. Maxim sensorn har å andra sidan 

dessa värden och då klassificeringen inte kräver att två olika sensorer används för att klara CCF-kraven kan 

det vara möjligt att istället använda två MAX21100 kretsar. Detta trots att det i praktiken ändå bör vara en 

säkrare lösning att använda kretsar av olika modell och tillverkare för att undvika CCF. 

Med anledning av att det inte finns tillgång till någon plattform för utvärdering av sensorerna har bara enkla 

mätningar kunnat göras. Det optimala vore om prototypen kunde placeras på ett plan vars orientering alltid 

var känt samt kunde röras i ett repeterbart mönster. På så vis hade prototypens utdata kunnat jämföras 

med verkligheten och det hade varit möjligt att utvärdera skillnaden mellan olika filterinställningar mm.  

Att kompassfunktionen funkar så pass dåligt för Maxim-sensorn är märkligt. Här krävs ytterligare 

undersökning om allting verkligen fungerar som det ska. Möjligheten finns dock att detta, åtminstone delvis, 

är ett EMC-relaterat problem och kan bli bättre om ett riktigt kretskort används med en passande kapsel.  

Electrum har fått tag i en liknande produkt från Signalquest som jag fått testa och jämföra med lite hastigt i 

slutet av projektet. Utan någon utvärderingsplattform är det svårt att se några skillnader i prestanda mellan 

produkterna. Signalquests produkt beter sig dock märkligt i ett område där jag antar att gimballock uttrycks, 

mer så än AOS. Värt att nämna är också att Signalquest verkar ha löst problemet med opålitliga yaw-värden 

genom att helt enkelt inte presentera någon data för rotation kring y-axeln. Signalquests produkt kostar ca 

10000kr medan priset för en AOS-enhet uppskattningsvis skulle hamna under tusenlappen. 
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