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Sammanfattning
FlexRay är ett nytt kommunikationsprotokoll som genom att vara snabbt, tillförlitligt och flexibelt
möter de ökande krav på datakommunikation som finns inom bilindustrin. Protokollet är utvecklat av
ett industrikonsortium bestående av bland andra BMW, DaimlerChrysler, Motorola och Philips. Nu
(maj 2009) använder Hägglunds CAN för dataöverföring mellan noder i sina system. CAN börjar bli
föråldrat och har svårt att möte det ökande kommunikationsflödet. I detta examensarbete undersöks
FlexRay och dess möjligheter att överföra data. En analysmiljö iordningställs bestående av ett
utvecklingskort och en FlexRayanalysator. Innan någon kommunikation kan överföras måste ett
femtiotal konfigurationsparametrar fastställas. Parametrarna bestäms först för hand och därefter tas
programkod fram som underlättar konfigureringen. FlexRays styrka är också dess svaghet. Det är
mycket att sätta sig in i för att förstå FlexRayprotokollet till fullo. Om problem med trafiken uppstår är
det svårt att avgöra vilken parameter eller vilka parametrar som är fel när det finns så många att välja
på. Målet att skicka statisk data mellan utvecklingskortet och analysatorn uppnåddes endast delvis. Det
var frustrerande att sluta så nära målet men tiden räckte helt enkelt inte till. Två applikationsförslag
redovisas på hur Hägglunds kan överföra data enligt deras behov med hjälp av FlexRay.
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Förord
Detta examensarbete på Dnivå är skrivet av Goten Gutgesell som en avslutande del i den
Datavetenskapliga utbildningen vid Uppsala Universitet. Arbetet är utfört på BAE Systems, Hägglunds i
Örnsköldsvik. Jag vill här tacka min handledare Jimmy Vesterlund.

Goten Gutgesell den 090609
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
I dag (maj 2009) är Controller Area Network (CAN) det vanligaste kommunikationsprotokollet i
nyproducerade fordon. Protokollet börjar bli föråldrat och har svårt att möta de ökande krav som ställs
på kommunikationen. Ett stort hinder med CAN är att det inte är tillförlitligt. Då två meddelanden
skickas samtidigt kommer endast det högst prioriterade fram. Ett annat hinder är hastigheten, CAN är
begränsat till 1Mbit/s. År 2000 startade firmorna BMW, DaimlerChrysler, Motorola och Philips ett
industrikonsortium för att ta fram ett snabbt och tillförlitligt kommunikationsprotokoll för bilindustrin.
Konsortiet enades om namnet FlexRay. Flex står för flexibilitet och Ray kommer från det engelska ordet
för fisken rocka.[1]

1.2 Syfte
Hägglunds är ett företag inom försvarsindustrin som under ett flertal år har utvecklat det
högteknologiska Stridsfordon90. Med siktet inställt på framtiden tas nu SEP (Splitterskyddad
EnhetsPlattform) fram. Syftet med detta examensarbete är att studera FlexRay och undersöka
möjligheterna att överföra data enligt Hägglunds behov. En analysmiljö ska tas fram i vilken data ska
kunna överföras och kommunikationen iakttagas. Skisser på hur Hägglunds datakommunikation ska
kunna implementeras med FlexRay ska tas fram.

1.3 Avgränsning
FlexRay är ett komplext protokoll med många konfigurationsmöjligheter. I detta arbete ska en
analysmiljö tas fram som medger kommunikation mellan två noder, experimentkretskortet EVB5567
och en FlexRayanalysator. Kommunikationen sker på datalänknivå. Implementationsförslagen visar
exempel hur Flexraykommunikation kan ske på applikationsnivå.

2. Beskrivning av FlexRay
2.1 Protokollet
I nedanstående genomgång av FlexRay har boken ”FlexRay” använts som bas. [1]

2.1.1 Allmänt
FlexRay möjliggör kommunikation som är både snabb och tillförlitlig. Trafiken överförs via två
kanaler och hastigheten är 10Mbit/s. Tillförlitligheten åstadkommes genom att FlexRay använder Time
Division Multiple Access (TDMA) vid överföring av ”frame”. (Frame kan översättas med ram, men i
detta sammanhang beskriver ordet ett datapaket i allmänhet. Frame saknar vedertagen svensk
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översättning och kommer i denna rapport genomgående skrivas med det engelska ordet i oböjd form.)
Dataöverföringen uppdelas i cykler av lika längd. Varje cykel består av flera delar, bland annat ett
statiskt segment där alla noder i klustret har tilldelats minst en tidslucka en sk slot. Det är alltid samma
nod som sänder i en given slot. För att kommunikationen ska fungera krävs det en gemensam
uppfattning av tiden. Alla noder konfigureras att ha samma längd på cykeln. Vissa av noderna är
synknroniseringsnoder och när de sänder synkroniserings frame mäter varje nod deras ankomsttid och
jämför med den förväntade. Dessa tidsdifferenser används sedan för beräkning för hur den egna
klockan ska synkroniseras. För att kunna starta dataöverföring måste ett 50tal parametrar konfigureras
i varje nod.

2.1.2 Topologier
FlexRay stöder buss och stjärntopologier samt kombinationer av dessa. Det finns två likvärdiga kanaler
att tillgå, kanal A och kanal B. Det är tillåtet att ha en buss på A kanalen och en stjärna på B kanalen.
Stjärntopologier kan realiseras på två sätt: passiva stjärnkopplingar och aktiva stjärnkopplingar. En
aktiv stjärnkopplare förstärker signalerna och kan jämföras med en hubb. Det får högst finnas två aktiva
stjärnkopplare på en kanal, finns det fler anslutna blir signalfördröjningen för stor. Kanalerna A och B
är helt oberoende av varandra och kan användas på godtyckligt sätt. En kanal kan till exempel användas
för redundant trafik eller sparas som reserv. Alla noder behöver inte vara ansluta till båda kanalerna.
Det går inte att koppla ihop kanalerna eftersom de har olika CRC summor. Det är inte tillåtet med
loopar vid uppbyggnad av FlexRaykluster. Alla synknroniseringsnoder måste vara sammankopplade.
Det får inte förkomma avbrott på en kanal. Till vänster i Figuren nedan syns en busstopologi med båda
kanalerna. Och till höger visas en stjärntopologi med aktiva stjärnkopplare. Nederst i Figuren syns en
kombination av buss och stjärntopologi som endast använder kanal A.

Figur 1: Topologier
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2.1.3 Cykelbeskrivning
Kommunikationen i FlexRay är uppdelad i cykler med samma utseende. En cykel består av statiskt
segment, dynamiskt segment, symbolfönster och Network Idle Time (NIT). NIT är en
kommunikationfri avslutande del av cykeln. Det dynamiska segmentet och symbolfönstret är valbara,
det vill säga de kan konfigureras till eller från beroende av behov. Storleken på en slot i det statiska
segmentet är fix. Varje nod i klustret tilldelas en eller flera slot. Det är alltid samma nod som sänder i
en given slot. I dynamiskt segmentet kan alla noder sända efter behov. För att inte flera noder ska sända
samtidigt tilldelas varje frame en prioritet. Storleken på en frame i det dynamiska segmentet kan
variera. Symbolfönstret används för att testa bus guardian. [1](Bus guardian är en säkerhetsanordning
som förhindrar att flera noder felaktigt försöker sända frame samtidigt. Bus guardian används inte i
detta arbete.) Varje cykel avslutas med en NIT. I NIT sker beräkningar av offsetkorrigering och
frekvenskorrigering för klockan. Frekvenskorrigering sker under hela cykeln, men offsetkorrigering
sker i slutet av NIT. Nedan till vänster i Figuren visas en cykel med 4 statiska slot och dynamiskt
segment. I mitten syns hur denna kan användas för kommunikation mellan 3 noder. Nod 1 har tilldelats
två statiska slot. I denna cykel sänder nod 1 och nod 2 i dynamiskt segment. Den högra cykeln visar
samma konfiguration men en annan cykel då endast nod 3 sänder i dynamiskt segment.

Figur 2: FlexRay cykel

2.1.4 Frame format
En FlexRay frame består av tre delar: header, payload och trailer.
●

Header (5 byte) Bitarna i början av frame header ger information om vad det är för en typ av
frame som kommer. När kommunikationen ska startas i ett kluster sänder kallstartande noder
uppstarts frame, vilka har biten StartUp Frame Indicator satt. Vissa noder i ett kluster utses till
synkroniseringsnoder, dessa sänder frame med biten Sync Frame Indicator satt. Varje nod
tilldelas minst en slot. Då en nod ska sända en frame men inte har data tillgänglig kan en tom
frame sändas. En tom frame benämns ”null frame” och har biten Null Frame Indicator satt.
Biten Payload Preamble Indicator visar att de första byte av payload används för identifiering av
frame. Fältet Frame Id anger i vilken slot (12047) frame skickas. Payload length anger längden
på payload. Header CRC är en kontrollsumma över viktiga fält i header. I FlexRayprotokollet
finns en cykelräknare (cycle count) som anger vilket cykelnummer (063) aktuell frame har.
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●

Payload (0  254 byte) I delen payload skickas de data som ska överföras. Kapaciteten är
konfigureringsbar mellan 0  254 byte. Det går att konfigurera så att de första byte i payload
används för identifiering av frame. Om en statisk slot sänds kallas identifieringsdelen Network
Management Vector (NMV)och kan vara 012 byte lång. Längden bestäms vid konfigureringen.
I dynamiskt segment kallas identifieringsdelen Message IDentifier (MID) och är alltid 16 bitar
lång.

●

Trailer (3 byte) Trailer är en CRC kontrollsumma över hela frame.

Figuren nedan visar formatet för en FlexRay frame. Fältet header är uppförstorat. De delar som ingår i
beräkningen av header CRC är markerade.

Figur 3: Frame format

2.1.5 Uppstart
En nod kan befinna sig i sleepmode vilket innebär att noden är inställd på ”sparlåga” dvs drar lite
ström. För att väcka upp noder i ett kluster tillhandahåller FlexRay möjligheten att skicka så kallade
wakeup signal över kommunikationskanalen för att väcka de övriga noderna i klustret.
Vid uppstart finns det tre roller en nod kan anta: ledande kallstartare, följande kallstartare eller
integrerande nod. Om en nod ska vara kallstartare eller integrerande nod bestäms under
konfigureringen. Ledande kallstartare blir den nod som först blir klar med sin konfigurering, detekterar
att FlexRaykanalen är fri från kommunikation under två cykler och skickar signalen Collision
Avoidance Symbol (CAS). Övriga kallstartande noder blir följande kallstartare. Under de första fyra
cyklerna är det endast den ledande kallstartaren som skickar frame. Dessa används för att bestämma
cykellängd, initialisera slot nummer och cykelräknaren, samt bekräfta att de är korrekta. När de första
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fyra cyklerna har passerat tillåts följande kallstartare att svara. Då integrerande noder upptäcker att
minst två kallstartande noder kommunicerar börjar även de att skicka frame.
Figuren nedan visar en uppstart med tre noder. Antag att nod 1 blir klar med konfigureringen i cykel 3
(syns ej i figur) och att nod 2 är färdig konfigurerad en cykel senare. Nod 1 blir först med att upptäcka
att FlexRaybussen är ledig under två cykler. Därför skickar den CAS och blir ledande kallstartare.
Under de första fyra cyklerna är det bara nod 1 som sänder start frame. Övriga noder fångar upp dessa
och synkroniserar sin cykel. I cykel 5 börjar även nod 2 som är följande kallstartare att sända start
frame. Från och med cykel 7 kan nod 1 sända frame även i slot 3 och nod 3 som är integrerande nod
kan också börja sända frame

Figur 4: Kallstart

2.1.6 Klocksynkronisering
Vissa noder i ett kluster utses till synkroniseringsnoder och dessa sänder synchronization frame, dvs
frame som har synkroniseringsflaggan satt. Alla noder är konfigurerade med lika lång cykel och vet
således när en viss frame bör anlända. Noden mäter verklig ankomsttid på alla synkroniserings frame
och jämför den med när den borde ha kommit. Differensen sparas för varje synkroniserings frame. I
NIT beräknas ett medelvärde över dessa differenser som används vid klocksynkroniseringen.

2.1.7 Konfiguration
Innan kommunikation kan startas måste ett femtiotal konfigurationsparametrar fastställas.
Cykellängden måste bestämmas, längd på statiskt segment, om dynamiskt segment ska finnas och hur
långt det ska vara, om det ska finnas något symbolfönster och längden på NIT för att nämna några på
global nivå. På nodnivå måste till exempel bestämmas om noden ska vara kallstartare,
synkroniseringsnod, om noden ska sända dynamiska frame och prioriteten på dessa, samt i vilken slot
noden ska sända sina frame. Det som avgör i vilka slot en nod sänder är hur Message Buffer (MB)
konfigureras. MB är del av minnet i vilken inkommande och utgående frame lagras vid mottagning
respektive hämtas vid sändning. Det finns möjlighet att filtrera frame på kanal, slot, cykel och på
respektive identifieringsdel (NMV för statiskt segment och MID för dynamiskt segment).
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2.1.8 Protocol Operation Control (POC)
FlexRayprotokollet beskriver ett antal tillstånd som en Flexraymodul kan inta. Vilket tillstånd modulen
befinner sig i är bland annat beroende på om den är konfigurerad, om den försöker starta upp klustret,
om den inte tar emot någon trafik. Dessa tillstånd beskrivs av Protocol Operation Control (POC).
Nedan återfinns en något förenklad figur över POC olika tillstånd och övergångar. Några av
övergångarna styrs av kommandon till POC. Till vänster i figuren visas de kommandon som används
vid uppstart av ett kluster.

Figur 5: POC tillstånd
Vid reset placeras FlexRaymodulen i tillståndet default config. Före konfigureringen måste kommandot
CONFIG skrivas till FR_POC, vilket ger övergång till config. Därefter kan modulen konfigureras och
det sker genom att skriva in alla konfigurationsparametrar till registren FR_PCR[0:31] och fylla i de fält
som hör till Message Buffer. Konfigureringen avslutas med att kommandot CONFIG COMPLETE ges.
Ready är ett väntetillstånd och då kommandot RUN ges sker övergång till startup. I tillståndet startup
försöker noden starta upp klustret eller integrera i pågående trafik beroende på hur den är konfigurerad.
I normal active är cykeln etablerad och kommunikationen fungerar.
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2.1.9 FlexRay prestanda i korthet
2 kanaler med hastighet:
Minsta cykeltid :
Längsta cykel :
Min antal noder :
Max antal noder :
Antal cykler:
Min antal statiska slot:
Max antal statiska slot:

10Mbit/s (6Mbit netto)
10µs
16ms
2
63
64
2
1023

3. Implementation
3.1 Konfiguration
Det är en mängd konfigurationsparametrar som måste fastställas innan någon datakommunikation kan
förekomma i ett FlexRaykluster. Några måste väljas andra behöver beräknas. En del av parametrarna
måste vara lika i alla noder, andra är olika. I boken ”FlexRay” återges en exempelkonfiguration för ett
FlexRaykluster. [1, s 272] Ett flertal konfigurationsparametrar anges och det finns kod för styrenheten
(microcontroller) MPC5567. Beräkningarna för konfigurationsparametrarna redovisas inte och i en del
fall avviker de redovisade värdena från de som förekommer i den medskickade koden. FlexRay
specifikationen 2.1 redovisar 43 villkor (Constraints) som konfigurationsparametrarna måste uppfylla
för att kommunikationen ska kunna fungera. [2] Dessa villkor används för att kontrollräkna de i boken
“FlexRay” angivna konfigurationsparametrarna. [1, s272] I beräkningarna nedan används samma sätt
att beteckna villkor och hjälpformler som i FlexRayspecifikationen.[2] Villkoren skrivs Constraint x,
där x är ett tal i intervallet 1 43 och hjälpformler skrivs [y] och y återfinns i intervallet 119. Alla
parametrar som börjar med ett 'c' är FlexRaykonstanter och återfinns Appendix A2. Parametrar som
börjar på 'g' är globala och måste vara lika i alla noder. Parametrar som börjar på 'p' är nodspecifika och
beräknas för varje nod. De hjälpvariabler som används i beräkningarna nedan börjar på 'a' (auxiliary).

3.1.1 Parametrar som bestäms av hårdvara
Den busshastighet som är aktuell här är 10Mbit/s, vilket ger bithastigheten är 1/10M = 100ns.
gdBit = 100
Controller frequency för MPC5567 är 40MHz vilket ger pdMicrotick = 1/ 40M = 25ns. [3]
pdMicrotick = 25
Vid beräkningarna tas hänsyn till en aktiv stjärnkopplares maximala fördröjning trots att en sådan inte
förekommer. Skulle det senare framkomma behov av en aktiv stjärnkopplare kan en sådan anslutas utan
att klustret måste konfigureras om. För bussdrivern vid sändaren och mottagaren antas en maximal
fördröjning. I denna försöksuppkoppling antas att ledningarna inte överskrider 10 meter.
pStarDelay = 250 (fördröjning hos en stjärnkopplare)
16

pBDTx10 = 100 (fördröjning Bussdriver sändaren)
pBDRx10 = 100 (fördröjning Bussdriver mottagaren)
pCableDelay = 100 (Kabelfördröjning)

3.1.2 Globala parametrar som väljs
Nedan bestäms utseendet på FlexRaycykeln och andra globala parametrar.
Längden på FlexRaycykeln i millisekunder.
gdCycle: 4
Antal statiska slot.
gNumberOfStaticSlots: 20
I en frame i statiskt segment kan vi skicka 16 byte.
gPayloadLengthStatic: 8 (word)
I dynamiskt segment kan maximalt 32 byte sändas per frame.
gPayloadLengthDynMax: 16 (word)
Vi har inget behov av ett symbolfönster. (I symbolfönstret kan symboler skickas för att testa aktiva
stjärnkopplare.)
gdSymbolWindow: 0
Då klustret ska väckas (wakeup) eller kommunikation ska starta (startup) måste en nod vänta den tid
pdListenTimeOut anger. Om noden detekterar störningar under wakeup eller startup multipliceras
pdListenTimeOut med faktorn gdListenNoise.
gdListenNoise: 3
Parametern gColdstartAttempts anger hur många uppstartsförsök en kallstartande nod gör och väljes till
20.
gColdstartAttempts: 20
Identifieringsdelen Network Management Vector används inte.
gNetworkManagementVectorLength: 0
Om noden detekterar 3 dubbelcykler som saknar synkroniserings frame övergår från tillståndet
POC:normal till POC:passive.
gMaxWithoutClockCorrectionPassive: 3
Om noden detekterar 6 dubbelcykler som saknar synkroniserings frame uppsöks tillståndet POC:halt.
gMaxWithoutClockCorrectionFatal: 6
Maximalt antal synkroniseringsnoder i kluster anges av gSyncNodeMax.
gSyncNodeMax: 5
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Om två noder har nästan samma frekvens på sina klockor kan Frekvenskorrigeringsberäkningen på
grund av avrundningsfel göra att båda noderna ökar sina klockor. Detta kan pågå under flera cykler,
problemet kallas att klustret driver. Det finns en parameter som dämpar denna tendens,
gClusterDriftDamping. En praktisk tumregel säger att gClusterDriftDamping = 1 räcker för att
förhindra att klustret driver. [1, s 206]
gClusterDriftDamping: 1

3.1.3 Globala parametrar som beräknas
Varje del av cykeln: statiskt segment, dynamiskt segment, symbolfönstret och NIT är uppbyggd av
mindre delar. Det statiska segmentet kan delas upp i statiska slot och det dynamiska segmentet i
minislot. Dessa samt symbolfönstret och NIT kan i sin tur delas upp i Macrotick. Figuren nedan visar
hur en cykel kan vara uppbyggd.

Figur 6: macrotick
Nedan bestäms längden på ett Macrotick.
Constraint 5  gdMacrotick
cdMinMTNom <= gdMacrotick <= cdMaxMTNom
1<= gdMacrotick <= 6
Constraint 6  gdMacrotick
gdMacrotick >= cMicroPerMacroNomMin * pdMicrotick
gdMacrotick >= 40 * 0,025 = 1
Enligt Constraint 5 kan gdMacrotick väljas i intervallet 1 6.
gdMacrotick = 1
Hur många Macrotick det går på en cykel anger gMacroPerCycle.
Constraint 17  gMacroPerCycle
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gdMacrotick = gdCycle / gMacroPerCycle
gMacroPerCycle = round ( gdCycle / gdMacrotick )
gMacroPerCycle = round ( 4000 / 1 ) = 4000
gMacroPerCycle = 4000
Hjälpformler 6 och 7 visar sambandet mellan bitlängd och microtick. Med hjälp av dessa kan
klocksamplingshastighet och antal sample per microtick bestämmas.
[7]
gdBit = cSamplesPerBit * gdSampleClockPeriod
gdSampleClockPeriod = gdBit / cSamplesPerBit (cSamplesPerBit = 8 )
gdSampleClockPeriod = 100 / 8 = 12,5
gdSampleClockPeriod = 12,5
[6]
pdMicrotick = pSamplesPerMicrotick * gdSampleClockPeriod
pSamplesPerMicrotick = pdMicrotick / gdSampleClockPeriod
pSamplesPerMicrotick = 25 / 12,5 = 2
pSamplesPerMicrotick = 2
Fördröjning beräknas mellan alla noder i klustret och den största fördröjningen väljs ut och benämns
gdMaxPropagationDelay.
Constraint 3  gdMaxPropagationDelay
gdMaxPropagationDelay = max( pdBDTx + LineLength*T0 + Ʃ pdStarDelay + pdBDRx)M,N =
pdBDTx + pCableDelay + pStarDelay + pdBDRx
(se 3.1.1)
gdMaxPropagationDelay = 250 + 100 + 100 + 100 = 550
gdMaxPropagationDelay = 550

Klustrets precision anger den största avvikelsen mellan två noders klockor i ett kluster, och värsta
tänkbara fall benämns aWorstCasePrecision.
[2]
gdMaxMicrotick = max ({ x | x=pdMicrotick of each node})
gdMaxMicrotick = 25
[3]
aWorstCasePrecision = ( 34 + 20 * gClusterDriftdamping)* gdMaxMicrotick + 2 *
gdMaxPropagationDelay
aWorstCasePrecision = ( 34+20*1)*25 +2*550= 2450 ns = 2,45
aWorstCasePrecision = 2,45
19

När klustrets precision är fastställd kan läget för action point bestämmas. Action point offset anger den
fördröjning som noden väntar i en slot innan den börjar sända. Fördröjningen behövs eftersom
nodernas klockor kan avvika. Det finns en action point för statiskt segment och en för dynamiskt
segment. Nedstående figur visar en slot som sänds och hur den tas emot av två mottagare, den ena vars
klocka går före och den andra vars klocka går efter. Av figuren framgår det att frame mottages i sin
helhet trots klockornas avvikelser.

Figur 8: Action point
Constraint 11  gdActionPointOffset
gdActionPointOffset >= ceil( ( 2*gAssumedPrecisiongdMinPropagationDelay) /
(gdMacrotick*(1cClockDeviationMax)) )
gAssumedPrecision = aWorstCasePrecision = 2,45
gdMinPropagationDelay = 0. [2, sektion B.4.6]
gdActionPointOffset >= ceil( (2,4500) / (1,0*(10,0015) ) ) = ceil( 2,45)
gdActionPointOffset = 3
Ett feltillstånd i ett FlexRaykluster är då det bildas en så kallad clique, vilket innebär att endast några av
klustrets noder har lyckats synkronisera klockorna. Det kan förekomma flera clique, som alla har olika
uppfattning om klockan. Genom att utvidga gdActionPointOffset och istället beräkna den med
Constraint 12 kan en extra säkerhetsmarginal åstadkommas som förhindrar att clique bildas vid
uppstart.
Constraint 12  gdActionPointOffset
gdActionPointOffset >= ceil( 2* gAssumedPrecision  gdMinPropagationDelay +
2* gdMaxInitializationError /
( gdMacrotick*(1cClockDeviationMax)) )
I det första försöket används inte Constraint 12.
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gdMinislotActionPointOffset är action point för dynamisk segment.
Constraint 13  gdMinislotActionPointOffset
gdMinislotActionPointOffset = ceil( ( 2*gAssumedPrecision gdMinPropagationDelay) /
(gdMacrotick*(1 cClockDeviationMax)) )
gdMinislotActionPointOffset >= ceil( (2,4500) / (1,0*(10,0015) ) ) = ceil( 2,45)
gdMinislotActionPointOffset= 3
Varje överföring (utom wakeup symbol) börjar med Transmission Start Signal (TSS) som aktiverar
stjärnkopplare och mottagare. Längden på TSS är beroende av några parametrar i det fysiska lagret
bland annat en aktiv stjärnkopplare. Nedan fastställs hur lång TSS ska vara hos sändaren.
mottagarens signalförkortning
dBDRxia:
450 ns [2, sektion B.4.27]
stjärnkopplarens signalförkortning
dStarTruncation:
450 ns [2, sektion B.4.27]
Constraint 37  gdTSSTransmitter
gdTSSTransmitter>= ceil( (gdBitMax + dBDRxia +
max( {x | x = nStarPathM,N } ) * dStarTruncation) / gdBitMin )
vid 10Mbit/s är gdBitMax= 0,10015 och gdBitMin = 0,09985 [2, sektion B.4.27]
gdTSSTransmitter >= ceil ( (0,10015 +0,45 + 1*0,45) / 0,09985 ) = ceil(10,02) =11
gdTSSTransmitter = 11
Längden på en statisk slot beräknas nedan.
Constraint 15  gdStaticSlot
gdStaticSlot= 2 * gdActionPointOffset +
ceil( (( aFrameLengthStatic + cChannelIdleDelimiter) *
gdBitMax+ gdMinPropagationDelay +
gdMaxPropagationDelay ) /
( gdMacrotick ( 1 cClockDeviationMax)) )
[9]
aFrameLength = gdTSSTransmitter + cdFSS + 80 +
aPayloadLength* 20 + cdFES
cdFES = 2, cdFSS =1
[10]
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substituera aPayloadLength = aPayloadLengthStatic= gPayloadLengthStatic = 8 i [9] , ger
aFrameLengthStatic = aFrameLength
aFrameLengthStatic= 11 + 1 + 80 +8 *20 +2 = 254
gdStaticSlot = 2 * 3 + ceil( (( 254 +11)*0,09985 + 0 +0,55) / (1*(10,0015)) = 6 + ceil(27,05)= 34
gdStaticSlot = 34
Här beräknas längden på en minislot.
Constraint 14  gdMinislot
gdMinislot >= gdMinislotActionPointOffset +
ceil( (gdMaxPropagationDelay +gAssumedPrecision) /
(gdMacrotick * (1  cClockDeviationmax)
cClockDeviationMax = 0,0015
gdMinislot >= 3 + ceil( (0,55+2,45) / (1*(10,0015) ) = 3 + 3 = 6
gdMinislot = 6
Constraint 23 och 24 ger klusterglobala gränser för gOffsetCorrectionMax, vilken är en parameter som
ger en bortre gräns för hur mycket det är tillåtet att ställa klockan.
Constraint 23  gOffsetCorrectionMax
gOffsetCorrectionMax >= gAssumedPrecision + gdMaxPropagationDelay  gdMinPropagationDelay
gOffsetCorrectionMax >= 2,45 + 0,55  0 = 3,00
Constraint 24  gOffsetCorrectionMax
gOffsetCorrectionMax <= gdActionPointOffset * gdMacrotick * ( 1 + cClockDeviationmax) +
gdMinPropagationDelay + gdMaxPropagationDelay
gOffsetCorrectionMax <= 3,0 * 1 *(1 + 0,0015) + 0 + 0,55 = 3,555
3,0 <= gOffsetCorrectionMax <= 3,55
gOffsetCorrectionMax = 3,0
Det som ska ske i NIT är att klockkorrigeringsberäkningarna ska avslutas, och att klockan ska ställas
(Offset Correction). Frekvenskorrigeringen sker under hela cykeln men offsetkorrigeringen sker endast
under NIT. Det finns några olika fall beroende på hur klustret är konfigurerat. Figuren nedan visar tre
olika fall. Överst är klockkorrigeringsberäkningarna avklarade i dynamiskt segment. Den mellersta
figuren visar ett exempel då beräkningarna avslutas i NIT. Nederst syns ett exempel då varken
dynamiskt segment eller symbolfönster finns med och beräkningarna måste ske inom NIT.
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Figur 9: NIT
Det finns gränser för hur lång tid korrigeringsberäkningarna får ta. För offsetberäkningen gäller att den
få ta högst cdMaxOffsetCalculation = 1350 µT vilket i detta fall blir omräknat i Macrotick blir
1350/40= 33,75 Macrotick (enligt Constraint 6 går det 40µT på ett Macrotick) eller så måste
beräkningarna vara avslutade senast 1 Macrotick in i NIT. Den tidpunkt som infaller senast av dessa
bestämmer då offsetberäkningen måste vara avslutad. Tidsbegränsningen för hastighetsberäkningen
bestäms av cdMaxRateCalculation = 1500µT, omräknat till Macrotick blir 1500/40= 37,5 Macrotick
och denna beräkning måste vara avslutad senast 2Macrotick in i NIT. [2]
I dynamiskt segment kan klockkorrigeringsberäkningarna påbörjas. Därför kan vara lämpligt att
konfigurera cykeln att innehålla ett dynamiskt segment även om det inte finns några direkta planer på
att sända dynamiska frame. Tiden det tar att utföra Offsetkorrigering beräknas enligt:
[17]
adOffsetCorrection >= ceil ( gOffsetCorrectionMax / (gdMacrotick1  cClockDeviationmax) 
gdMaxMicrotick * cMicroPerMacroMin *
( 1+ cClockDeviationmax) ) )
Klustrets största microtick är gdMaxMicrotick = 0,025. [2, s236]
adOffsetCorrection >= ceil ( 3,0 / (1 * ( 1  0,0015)  0,025 * 20 * ( 1 +0,0015 ) ) ) = ceil ( 6,027) = 7
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Det finns 20 statiska slot och varje slot tar 34 Macrotick att sända vilket gör att hela statiska segmentet
tar 34*20 = 680 Macrotick. Det som återstår av cykeln då statiskt segment har passerat är 4000  680 =
3320 Macrotick. NIT ska finnas i slutet på cykeln. Då har de 37,5 Macrotick som behövs för
hastighetsberäkning sedan länge passerats och det räcker med att ta hänsyn till att
klockkorrigeringsberäkningarna 1 Macrotick respektive 2 Macrotick i in NIT.
Constraint 27  gdNIT
gdNIT >= max( adRemRateCalculation; adRemOffsetCalculation+ adOffsetCorrection)
gdNIT >= max(2, 1+7) = 8
gdNIT = 8
Nu ska antal minislot bestämmas i dynamiskt segment.
Constraint 21  gNumberOfMinislots
gNumberOfMinislots = ( gMacroPerCycle  gdNIT  adActionPointDifference
gNumberOfStaticSlots * gdStaticSlot  gdSymbolWindow ) /
gdMinislot
[14]
adActionPointDifference = 0 if gdActionPointOffset <= gdMinislotActionPointOffset
= 0 if gNumberOfMinislots = 0
= gdActionPointOffset  gdMinislotActionPointOffset else
I 3.1.3 fastställs gdActionPointOffset = 3 och gdMinislotActionPointOffset = 3.
Då tillämpas första fallet i [14] , adActionPointDifference = 0.
gNumberOfMinislots = ( 4000  8  0  20 * 34  0) / 6 = 552
gNumberOfMinislots = 552
( I boken ”FlexRay” anges 552 minislots.[1,s 275] Men i kodexemplet anges 472.[1,s 318] Det som
skrivas in i registret är gNumberOfMinislots 1. Men det stämmer inte att 472+1= 552.)
Det Macrotick i cykeln som offsetkorrigering börjar anges av gOffsetCorrectionStart.
Constraint 26  gOffsetCorrectionStart
gOffsetCorrectionStart = gMacroPerCycle  adOffsetCorrection
gOffsetCorrectionStart = 4000  7 = 3993
gOffsetCorrectionStart = 3993
(I boken ”FlexRay” redovisas gOffsetCorrectionStart = 3981.[1,s 275] I koden är värdet 3992.[1, s318])
Den maximala längden på Collision Avoidance Symbol (CAS) hos en mottagare ges av
gdCASRxLowMax. Beräkningen tar hänsyn till att två CAS signaler (varav en felaktig) sänds.
Constraint 38  gdCASRxLowMax
gdCASRxLowMax = ceil ( 2* (gdTSSTransmitter + cdCAS) * ( 1 + cClockDeviationMax) /
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(1 cClockDeviationMax) + 2 * dBDRxai */ gdBitMin)
dBDRxai = 0,4 [2, sektion B.4.28]
gdCASRxLowMax = ceil ( 2 * (11 + 30) * ( 1 + 0,0015) / (1  0,0015) + 2 * 0,4/ 0,09985 ) =
ceil( 82,246 + 0,801)= ceil(83.047)= 84
gdCASRxLowMax = 84
En wakeup symbol består av av en cdWakeupSymbolTxLow som är 6 µs och en
cdWakeupSymbolTxIdle som är 18 µs. Nedanstående beräkningar omformar dessa med hjälp av
bithastigheten till aktuellt kluster.
Constraint 39  gdWakeupSymbolTxIdle
gdWakeupSymbolTxIdle = ceil ( cdWakeupSymbolTxIdle / gdBit)
gdWakeupSymbolTxIdle = ceil ( 18 / 0,1) = 180
gdWakeupSymbolTxIdle = 180
Constraint 40  gdWakeupSymbolTxLow
gdWakeupSymbolTxLow = ceil ( cdWakeupSymbolTxLow / gdBit )
gdWakeupSymbolTxLow = ceil ( 6/ 0,1) = 60
gdWakeupSymbolTxLow = 60
Nedan beräknas hur lång wakeup symbol ska vara hos mottagaren.
Constraint 41  gdWakeupSymbolRxIdle
gdWakeupSymbolRxIdle = floor ( (gdWakeupSymbolTxIdle * (1  cClockDeviationMax) 
gdWakeupSymbolTxLow * ( 1+ cClockDeviationMax) ) /
( 2 * ( 1 + cClockDeviationMax)) )
gdWakeupSymbolRxIdle = floor ( ( 180 * ( 1  0,0015)  60 * ( 1 + 0,0015) ) / (2 * ( 1+ 0,0015)) )= 59
gdWakeupSymbolRxIdle = 59
Constraint 42  gdWakeupSymbolRxLow
gdWakeupSymbolRxLow = floor (( gdWakeupSymbolTxLow * gdBitMin 
( max({x | x = nStarPathM,N})* dStarTruncation +
dBDRxia )) / gdBitMax )
gdWakeupSymbolRxLow = floor (( 60 * 0,09985  (1 * 0,45) + 0,45 )) / 0,10015 ) = floor ( 50,83) = 50
gdWakeupSymbolRxLow = 50
(Tar hänsyn till en stjärnkopplare.)
För att en wakeup symbol ska betraktas som giltig måste den tas emot inom ett tidsfönster. Nedan
beräknas fönstrets storlek.
Constraint 43  gdWakeupSymbolRxWindow
gdWakeupSymbolRxWindow = ceil ( (2 * gdWakeupSymbolTxLow + gdWakeupSymbolTxIdle) *
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(1 + cClockDeviationMax) / ( 1  cClockDeviationMax) )
gdWakeupSymbolRxWindow = ceil ( ( 2* 60 + 180) * ( 1 + 0,0015) / ( 1  0,0015))= ceil ( 300,9) = 301
gdWakeupSymbolRxWindow = 301
Varje frame som sänds i dynamiskt segment avslutas med en tyst period (idle phase) vilken indikerar att
överföringen är avslutad. Parametern gdDynamicSlotIdlePhase anger längden på denna. Vid 10Mbit/s
ska den tysta perioden vara 0 eller 1. [2,sektion B.4.13]
Constraint 20  gdDynamicSlotIdlePhase
gdDynamicSlotIdlePhase >= ceil ( ( ceil( (cChannelIdleDelimiter* gdBitMax + gAssumedPrecision +
gdMaxPropagationDelay) /
( gdMacrotick * ( 1  cClockDeviationMax)) )  (gdMinislot 
gdMinislotActionPointOffset) ) / gdMinislot )
gdDynamicSlotIdlePhase >= ceil( ( ceil( (11*0,10015 + 2,45 + 0,55) / (1 * (1  0,0015)) ) (63) )/ 6 ) =
ceil( (ceil( 4,1) 3) / 6) = 1
gdDynamicSlotIdlePhase = 1

3.1.4 Nodspecifika konfigurationsparametrar som väljs
Noden kan konfigureras på två olika sätt: 1 Om noden kommer till POC:passive och noden upptäcker
trafik kan den tillåtas att uppsöka POC:active igen eller inte. Här väljs det senare.
pAllowPassiveToActive: 0
pAllowHaltDueToClock är en flagga som anger om tillståndet POC:halt ska uppsökas vid
klocksynkroniseringsfel. Det kan vara bra vid testning att noden inte går till POC: halt.
pAllowHaltDueToClock: 0
En nod kan konfigureras att endast sända sin nyckel frame (key Frame) eller inte. I detta exempel
önskas att alla frame sänds.
pSingleSlotEnabled: 0
Med flaggan pWakeupChannel väljs vilken kanal noden använder då den ska väcka klustret. I denna
konfiguration väljer vi A kanalen (0).
pWakeupChannel: 0
Hur många wakeup signal som noden sänder vid väckning av klustret anges av parametern
pWakeupPattern.
pWakeupPattern: 16

3.1.5 Nodspecifika konfigurationsparametrar som beräknas
Parametern pMicroPerCycle anger antal microtick per cykel .
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Constraint 19  pMicroPerCycle
pMicroPerCycle = round ( gdCycle / pdMicrotick )
pMicroPerCycle = round ( 4000 / 0,025 ) = 160.000
pMicroPerCycle = 160.000
Antal microtick per macrotick fastställs nedan.
[8]
pMicroPerMacroNom= gdMacrotick/ pdMicrotick
= pMicroPerCycle / gMacroPerCycle
pMicroPerMacroNom = 160000 / 4000 = 40
pMicroPerMacroNom = 40
Här räknas gClusterDriftdamping om till nodspecifika förhållanden.
Constraint 10
pdClusterDriftDamping <= gdMaxMicrotick/ ( pdMicrotick * gClusterDriftdamping)
pdClusterDriftDamping <= 25/(25*1) =1
pdClusterDriftDamping = 1
pDecodingCorrection används för korrigering av synkroniserings frame ankomsttid
Constraint 32  pDecodingCorrection
pDecodingCorrection[µT] = round( ((gdTSSTransmitter[gdBit] + cdFSS[gdBit] + 0.5 * cdBSS[gdBit])
* cSamplesPerBit[samples/gdBit] + cStrobeOffset[samples] + cVotingDelay[samples]) /
pSamplesPerMicrotick[samples/µT] )
konstanter:
cdFSS = 1, cdBSS = 2 , cSamplesPerBit=8, cStrobeOffset= 5, cVotingDelay=2
(pSamplesPerMicrotick = 2 fastställs i 3.1.1)
pDecodingCorrection = round ( (( 11 +1 + 0,5* 2) *8 +5 +2) / 2) = round( 55,5) = 56
pDecodingCorrection = 56
Med hjälp av Constraint 25 räknas gOffsetCorrectionMax om till nodspecifika förhållanden.
Constraint 25  pOffsetCorrectionOut
pOffsetCorrectionOut = ceil ( gOffsetCorrectionMax / (pdMicrotick *(1  cClockDeviationmax)) )
pOffsetCorrectionOut= ceil ( 3/(0,025*(10,0015)) ) = ceil ( 120,2) = 121
pOffsetCorrectionOut = 121
(I boken ”FlexRay” redovisas 115, men i C koden anges 121.[1])
Parametern pRateCorrectionOut anger en bortre gräns för hur mycket klockan får ställas.
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Constraint 22  pRateCorrectionOut
pRateCorrectionOut = ceil ( pMicroPerCycle * 2 * cClockDeviationMax / ( 1  cClockDeviationMax) )
pRateCorrectionOut = ceil ( 160000* 2 * 0,0015 / ( 1 0,0015) ) = 481
pRateCorrectionOut = 481
Då ingen extern klocksynkronisering används sätts både pExternOffsetCorrection och
pExternRateCorrection till noll.
pExternOffsetCorrection = 0
pExternRateCorrection = 0
Parametrarna pMacroInitialOffset och pMicroInitialOffset används vid uppstart då en nod ska
synkronisera cykeln mot kallstartande nod. pMacroInitialOffset och pMicroInitialOffset ska beräknas
för varje kanal.
Constraint 33  pMacroInitialOffset
pMacroInitialOffset = gdActionPointOffset + ceil ( (pDecodingCorrection + pDelayCompensation ) /
pMicroPerMacroNom
Om klustrets minimala fördröjning är okänd kan pDelayCompensation sättas till noll. [1, s209]
pDelayCompensation = 0
pMacroInitialOffset [A]= 3 + ceil ( ( 56 + 0) / 40 ) = 3 + 2 = 5
pMacroInitialOffset [A] = 5
pMacroInitialOffset [B]= 3 + ceil ( ( 56 + 0) / 40 ) = 3 + 2 = 5
pMacroInitialOffset [B] = 5
Constraint 34  pMicroInitialOffset
pMicroInitialOffset = ( pMicroPerMacroNom  ( ( pDecodingCorrection+pDelayCompensation)
modulo pMicroPerMacroNom ))
modulo pMicoPerMacroNom
pMicroInitialOffset[A] = ( 40  ((56+0) modulo 40 )) modulo 40 = 24
pMicroInitialOffset[A] = 24
pMicroInitialOffset[B] = ( 40  ((56+0) modulo 40 )) modulo 40 = 24
pMicroInitialOffset[B] = 24
Den parameter som anger den övre gränsen för hur mycket två klockor tillåts avvika från varandra heter
pdMaxDrift.
Constraint 30  pdMaxDrift
pdMaxDrift = ceil( pMicroPerCycle * 2 * cClockDeviationMax / (1 cClockDeviationMax) )
pdMaxDrift = ceil( 160000*2*0,0015/ ( 10,0015) )= ceil(480,7) = 481
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pdMaxDrift = 481
För att kunna avgöra om trafik förekommer i ett kluster måste en nod vänta pdListenTimeOut ,
parametern används vid wakeup och startup (2 cykler).
Constraint 31  pdListenTimeOut
pdListenTimeOut = 2 * (pMicroPerCycle + pdMaxDrift)
pdListenTimeOut = 2 * ( 160000 + 481) = 320 962
pdListenTimeOut = 320 962
Vid uppstart innan nodernas klockor är synkroniserade tillåts en större klockavvikelse.
Denna anges av pdAcceptedStartupRange.
Constraint 9  pdAcceptedStartupRange
pdAcceptedStartupRange >= ceil ( (gAssumedPrecision + gdMaxInitializationError) /
(pdMicrotick * ( 1  cClockDeviationMax)) )
gAssumedPrecision = aWorstCasePrecision
gdMaxInitializationError = aWorstCasePrecision
pdAcceptedStartupRange >= ceil( (2,45 + 2,45) / (0,025*(1 0,0015))) = ceil(196.3) = 197
pdAcceptedStartupRange = 197
(”FlexRay” redovisar här pdAcceptedStartupRange = 189,[1, s276] men i koden 197[1, s318] )

Den sista minislot i vilken en nod måste starta överföringen av sin sista dynamiska frame för att den ska
kunna överföras i sin helhet benämns pLatestTx. Figuren nedan visar sändning av en dynamisk frame i
slutet på dynamiskt segment.

Figur 10: pLastestTx
Beräkning av pLatestTx.
[19]
aFrameLengthDynamic = aFrameLength med aPayloadLength= pPayloadLengthDynMax
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Constraint 36  pLatestTx
pLastestTx <= floor ( gNumberOfMinislots  ( ((aFrameLengthDynamic + vDTSLowMin)*
gdBitMax) / ( gdMacrotick * ( 1  cClockDeviationMax) *
gdMinislot))  gdDynamicSlotIdlePhase )
[9]
aFrameLength = gdTSSTransmitter + cdFSS + 80 +
aPayloadLength* 20 + cdFES
aPayloadLength = gPayloadLengthDynMax = 16
aFrameLengthDynamic= 11 + 1 + 80 +16*20 +2 = 414
[14]
vDTSLowMin = 1 gdBit
pLatestTx <= floor ( 552  ( (( 414 + 1) * 0,10015) / (1 *(1  0,0015) * 6 ))  1) =
floor( 552  6.94 1)= 544
pLatestTx = 544
En nod kan försättas i ett ”single slot mode” då den endast sänder i en slot per cykel även om den har
tilldelats flera. Den slot som sänds i ”single slot mode” kallas för key_slot. Nedan ska header CRC
bestämmas för key_slot. I frame header finns fältet header CRC tidigare beskrivet i avsnitt 2.1.14.
FlexRayspecifikationen 2.1 anger hur detta ska implementeras under avsnitten 4.5.1 och 4.5.2.[2]
Programkod headerCRC tas fram. Argument till programmet är startUp Frame (1 eller 0) och payload (i
word). En körning av headerCRC ger för startUp Frame med payload 8 ger:
Header CRC calculation
Startup Frame
Payload (in words): 8
SlotNo CRC
1
0x11B
2
0x304
3
0x2F1
4
0x73A
5
0x6CF
6
0x4D0
7
0x525
8
0x4C3
key_slot_header_crc = 0x11B
Även vid konfigureringen av MB 1 måste header CRC anges:
FRAME_HEADER.B.HDCRC= 0x11B
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Även frame som inte är key_slot måste tilldelas hedader CRC. I detta fall beräknas header CRC för slot
3 som är en normal frame.
Vid körning av headerCRC för normala frame och payload 8 word erhålles:
Header CRC calculation
Normal Frame
Payload (in words): 8
SlotNo CRC
1
0x638
2
0x427
3
0x5D2
4
0x019
5
0x1EC
6
0x3F3
7
0x206
8
0x3E0
header CRC för frame3 i slot 3 = 0x5D2

3.1.6 Sammanfattning av Cykeln
Nedan följer en liten sammanfattning av FlexRaycykeln. I detta exempel består cykeln av statiskt och
dynamiskt segment samt NIT. Det statiska segmentet består av 20 slot som vardera kan sända 16 byte
data. Varje slot tar 34 Macrotick att sända och det statiska segmentet är 34*20 = 680 Macrotick långt.
NIT är bestämd till 8 Macrotick och hela cykeln är 4000 Macrotick. Det dynamiska segmentet förfogar
alltså över 40006808 = 3312 Macrotick. Det är fastställt att den sista minislot i vilken en dynamisk
frame kan sändas är pLatestTx = 544 och att dynamiskt segment innehåller gNumberOfMinislots = 552
minislot. Ett sätt att bestämma längden på en dynamisk frame är att subtrahera dessa vilket ger 552544
= 8 minislot. En minislot är gdMinislot = 6 Macrotick. Då måste det ta 6*8= 48 Macrotick att sända en
dynamisk frame. Antalet dynamiska frame som kan sändas fås då av 3312 / 48 = 69 st. Varje dynamisk
frame kan överföra 32 byte.

Figur 11: Cykelsammanfattning
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3.1.7 Message Buffer (MB)
FlexRaymodulen i MPC5567 använder Messsage Buffers (MB) för att överföra FlexRay frame mellan
noder. Detta beskrivs i manualen för MPC5567.[3] Varje MB består av tre delar : Message Buffer
Control Register, Message Buffer Header Area och Message Buffer Data Area.
●

●

Message Buffer Control Register är kontrollregistren för MB. Här bestäms om MB ska
användas för sändning eller mottagning, det finns bitar som indikerar om data har sänts eller
mottagits, det går att låsa MB etc. Här finns också ett index (MBIDXR) till Message Buffer
Header Area för motsvarande MB. Kontrollregistren återfinns internt i FlexRaymodulen medan
övriga delar av MB finns i fysiskt minne.
Message Buffer Header Area består i sin tur av tre delar: Frame Header, Data Field Offset och
Slot Status.
○
○
○

●

Under konfigureringen skrivs kontrollbitar, frame ID, payload length, header CRC och
Cycle count in i Frame Header. Frame header sänds med varje frame.
Data Field Offset är en offset till dataarean (Message Buffer Data Area) för motsvarande
buffert.
Slot Status visar tillståndet på den senast mottagna frame i given slot. Där indikeras
bland annat: om mottagen frame är giltig, om det är en synkroniserings frame och om
frame innehåller felaktigheter.

I Message Buffer Data Area lagras payload (data) för frame.

Figuren nedan visar delarna i en MB.

Figur 12: MB minnesallokering i MPC5567
Det finns olika typer av MB, transmit MB, receive MB, FIFO och receive shadow MB. Den sistnämnda
används för att temporärt lagra en inkommande FlexRay frame. En Receive FIFO består av flera MB
för mottagning.
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3.2 FlexRaykommunikation på datalänknivå
3.2.1 Förutsättningar
Hårdvaran. För att testa FlexRaykommunikation används ett experimentkretskort EVB5567 från
FreeScale som är uppbyggt kring styrenheten (microcontroller) MPC5567 som innehåller en
FlexRaymodul. På kortet finns ett EEPROM som kan programmeras från en PC via en
flashprogrammerare (PowerPC Nexus Multilink Interface från pemicro). EVB5567 har ett också en
serieport.
Mjukvaran. Hägglunds har skrivit ett operativsystem VCS OS (Vehicle Control System Operating
System) som kan används i EVB5567. VCS OS tillhandahåller en monitor i vilken det finns möjlighet
att ge kommandon och undersöka programmets status. VCS OS används som bas för försöken.
Analysatorn. Analysatorn kommer från Vector och heter CanOe med FlexRay option. Den kan
konfigureras att väcka upp ett FlexRaykluster själv. Analysatorn kan simulera två kallstartande noder
som kommunicerar. På så sätt kan en ensam kallstartande nod eller integrerande nod startas upp.
Uppkoppling. Den enklast möjliga kopplingen utgörs av två noder sammankopplade på en kanal.
Analysatorn utgör den ena noden och kortet EVB5567 är den andra noden. Redan med denna enkla
uppkoppling ges ett flertal valmöjligheter. Analysatorn kan agera som en eller två kallstartande noder,
dvs skicka start frame i en eller två slot. Detta gör att EVB5567 kan antingen konfigureras till att agera
kallstartare eller integrerande nod. EVB556 väljes till att konfigureras som kallstartare.
En serieport ansluts från arbetsPC:n till EVB5567 så att VCS OS monitor kan användas.

Figur 13: Uppkoppling av hårdvara
Slot konfiguration. De i föregående avsnitt beräknade konfigurationsparametrar används vid
implementationen. Varje nod tilldelas 4 MB, två för sändning och två för mottagning. EVB5567 sänder
i slot 1 och 3, medan analysatorn sänder i slot 2 och 4. Figuren nedan visar uppkopplingen och vad som
skickas respektive tas emot under statiskt segment av cykeln.

33

Figur 14: Informationsflödet i de fyra första slot

3.2.2 Implementation av konfigurationsparametrar
Det finns ett femtiotal konfigurationsparametrar och 43 villkor som anger hur de påverkar varandra.
Figuren nedan visar några beroenden mellan 11 av de 43 villkoren. Konfiguartionsparametern
gdMacrotick påverkar gdMinislotActionPointOffset, gdActionPointOffset, gdStaticSlot och
gdSymbolWindow. Och gdMinislotACtionPointOffset påverkar gdMinislot, som i sin tur påverkar
gMacroPerCycle. Alltså om gdMacrotick ändras måste alltså gdMinislotActionPointOffset,
gdActionPointOffset, gdStaticSlot, gdSymbolWindow, gdMinislot och slutligen gMacroPerCycle också
beräknas på nytt. Då tas bara hänsyn till 11 av 43 constraints.
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Figur 15: 11 stycken Constraints
Om någon parameter ska ändras kan flera andra behöva räknas om. Det är svårt att överblicka vilka
parametrar som påverkas vid en förändring. För att underlätta beräkningsarbetet tas programvara fram.
Givet indata såsom cykellängd, antal statiska slot, antal byte i statisk slot etcetera ska källkod för
MPC5567 och en lista av konfigurationsparametrar för analysatorn tas fram. Filen ClusterConfig.h
innehåller de valda konfigurationsparametrarna och i filen FRConfig.h finns FlexRaykonstanter och
funktionsdeklarationer. Filen FRConfig.c innehåller funktioner som beräknar konfigurationsparametrar
från FlexRayspecifikationens villkor (Constraints) och formler. MPC5567 använder andra benämningar
än de som finns i FlexRayspecifikationen och har i vissa fall definierat dem på annat sätt. I filen
mpc5567Config.c finns funktioner som justerar detta. Programmet makeCode5567 skriver ut
registernamn på skärmen och anropar funktioner i mpc5567Config.c för att generera källkod. För att få
fram konfigurationsparametrar till analysatorn används programmet vectorConfig som anropar
FRConfig och skriver ut parametrarna i rätt ord för att underlätta inmatningen som sker för hand.
Arbetsgång:
1. Skapa filen ClusterConfig.h
2. Kör programmet makeCode5567 för att generera kod för EVB5567
3. Kör programmet vectorConfig för att generera konfigurationsparametrar för analysatorn
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Figur 16: Filberoenden

3.2.3 Implementation av Message Buffer (MB)
Det behövs två MB för mottagning och två för sändning samt en receive shadow MB. I slot 1 ska
EVB5567 sända 11111111 och i slot 3 sänds 33333333. Slot 2 och 4 ska konfigureras för mottagning.
Tabell 1: MB konfigurering
MB

Riktning

Slot

Data

0

Receive shadow buffer

Receive shadow buffer



1

sändare

1

111111...

2

mottagare

2

3

sändare

3

4

mottagare

4

333333...

MB 1 konfigureras så att den sänder på kanal A i slot 1. State Transmission innebär att slot kommer
sändas gång på gång utan att uppdatering är nödvändig. Header CRC beräknas till 0x11B. Se 3.1.10
ovan. MB 3 konfigureras på motsvarande sätt. De data som ska sändas placeras i data area.
Konfigurering av MB 2 och 4 skiljer sig något från den ovan beskrivna. De konfigureras till mottagare
och header CRC nollas. MB 0 konfigureras till receive shadow buffer. De flesta fält sätts till 0 för MB0.
Kontrollregistren ligger i FR modulen, men Message Buffer Header Area (MBHA) och Message Buffer
Data Area (MBDA) ligger i fysiskt minne och det är upp till programmeraren att placera dessa. I denna
implementation används arrayer.

3.2.4 FlexRaykod (VCSOS, monitor, egna kommandon)
I VCS OS finns kod som möjliggör kommunikation med MPC5567 via ett seriellt gränssnitt med dess
monitor. En serieport på arbetsPC:n ansluts till EVB5567. I monitorn läggs kommandot flex till för
hantering av FlexRaymodulen.
Nedan följer FlexRaymodulens uppstartssekvens från manualen för mcp5567 [3]:
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1. Reservera minne för FlexRaymodulen. Det behövs 64k.
2. Sätt kontrollbitar i FR_MCR
3. Sätt SYS_MEM_BASE_ADDR
4. Sätt igång FlexRaymodulen, sätta biten Module ENable (MEN).
5. Gå till konfigurering av POC genom att skriva CONFIG i registret (FR_POC)
6. Konfigurera FR modulen genom att skriva till FR_PCR[0:31]
7. Konfigurera MB
8. Avsluta Konfigurering genom att skriva CONFIG_COMPLETE i FR_POC.
9. För att en nod ska kunna deltaga i en kallstart måste kommandot ALLOW_COLDSTART ges
till FR_POC.
10. Kommandot RUN till FR_POC ger övergång till tillståndet startup, i vilket noden kan deltaga i
uppstartsförsök av klustret.
Funktionen HAL_FLEXRAY_Init implementerar punkterna 18 ovan. Funktionen allowColdStart
exekverar punkten 9 och run utför punkten 10.
Förklaring av flexkommandot:
flex [option]
Beskrivning
Ett monitor kommando för att hantera FlexRaymodulen i en MPC5567.
a
i
m
p
q
r
s
w

allowColdStart, ger noden möjlighet att agera kallstartare
initiering av FlexRaymodulen
skriver ut MB 2 och 4 i monitorn
skriver ut registren PSR[0:3], PIFR[0:1],GIFER och CHIERFR i monitorn
skriver ut registren PIFR[0:1],GIFER och CHIERFR i monitorn
ger kommandot run till POC
kör init,allowColdstart och run
ger kommandot wakeup till POC

3.2.5 Testkörning
Analysatorn är konfigurerad och ansluten till FlexRaybussen och till PC:n. Flashprogrammeraren är
inkopplad. Programmet är kompilerat och överfört till EVB5567. Kabeln för seriell kommunikation är
ansluten mellan PC:n och EVB5567.(Se figur 13). Hyperterminalen är startad på PC:n och får kontakt
med monitorn i EVB5567. Kommandot flex s ges för att starta EVB5567:s FlexRaykommunikation.
Ingenting händer. Analysatorn tar inte emot någon trafik från EVB5567 och EVB5567 tar inte emot
någonting från analysatorn. Under debugging framkommer det att konfigurering av MPC5567:s
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FlexRaymodul medger styrning av vilka pinnar FlexRaytrafiken ska komma ut på. De pinnar som
defaultkonfigurationen ger stämmer inte med hur kortet EVB5567 är uppbyggt. Kod som styr ut
FlexRaytrafiken på rätt processorpinnar tas fram och adderas till initieringsfunktionen.
Nu följer en del arbete av typen “trial and error” och nedan beskrivs några av försöken. Jag provar med
att låta EVB5567 starta trafiken istället för analysatorn. Då kommer ingen trafik igång.
Konfigurationsparametrarna pRateCorrectionOut och pOffsetCorrectionOut förlängs i EVB5567, trots
detta startar inte trafiken. Vid återgång till ursprunglig konfiguration då analysatorn startar trafiken
kommer kommunikation igång. Men kommunikationen är inte felfri. I vissa cykler tas förväntad data
emot i MB1. Men det kan gå 5  15 cykler utan att någon data alls tas emot. Något mönster bland de
cykler då data mottages korrekt kan inte konstateras. I bland tas nollor emot som data i slot 1. Det kan
inte vara en null frame för då skulle NULL FRAME flaggan vara satt. I MB3 tas aldrig emot någon
data. I de cykler som data tas emot i slot 1 visar analysatorn alltid “Frame error” för slot 3.
Ett första försök att skriva ut innehållet i Message Buffer (MB) i MPC5567 misslyckas. Det går inte att
skriva ut det som finns i adressen för MBDA pga shadow receive buffer. Korrekt sätt att skriva ut
innehåll i MB är gå via MBIDXR och hämta en offset till MBHA som i sin tur ger offset till MBDA. Se
figur 12. Efter att detta är korrigerat fungerar utskrift av MB i EVB5567. Vid utskrift av MB 2 och 4
kan nu avläsas vad EVB5567 tar emot från analysatorn och det visar förväntad data. Figuren nedan
visar vad som kan tas emot under en cykel.

figur 18: Mottagna data
Ett ingående studium av registren i MPC5567 ger att POC:normal_active tillstånd har uppnåtts. Det är
bra då har uppstarten fungerat. Några felflaggor är satta i andra register men de säger inte mycket mer
om felet/felen. Nedstående tabell visar några felflaggor från MPC5567 manual [3].
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Tabell 2: Felflaggor
Registernamn

Fel

Förklaring

PSR3

Syntax Error Channel A

PIFR1

Protocol Engine Communcation This flag is set if the FlexRay
Error
module has detected a
communcation failure between
the protocol engine and the
controller host interface.

CHIEFR

1)FID error
2) System Bus Communcation
Error

1)This flag is set if the frame ID
stored in the message buffer
header area differs from the
frame ID stored in the message
buffer control register.
2. This flag is set if the FlexRay
module was not able to transmit
or receive data via the system
bus in time. In the case of
writing, data is lost; in the case
of reading, the transmission onto
the FlexRay bus is stopped for
the current slot and resumed in
the next slot.

I boken “FlexRay” sidan 185 : ”Ein zu groß konfigurierter Actionpoint verschwendet unnötig
Bandbreite, ein zu klein konfigurierter Actionpoint führt zu verlorenen Frames oder macht sogar eine
Kommunikation unmöglich.” [1]
I egen översättning till svenska : ”En actionpoint som är konfigurerad för stor slösar med bandbredd i
onödan, en actionpoint som är konfigurerad för liten medför att frame går förlorade eller till och med
gör kommunikationen omöjlig.”
Med ledning av detta görs nya beräkningar av gdActionPointOffset och då används Constraint 12
istället för Constraint 11 vilket ger gdActionPointOffset=11 (I 3.1.3 bestämdes gdActionPointOffset =
3). Följande konfigurationsparametrar påverkas av längden på gdactionPointOffset: gdStaticSlot,
pMacroInitialOffset,pMicroInitialOffset, gMacroPerCycle, gOffsetCorrectionMax. Dessa räknas om
och ny kod tas fram både för analysatorn och EVB5567. Dessa förändring påverkar inte trafiken.
För att utesluta hårdvarufel provas programmet med ett annat EVB5567 kort. Men det gör ingen
skillnad, kommunikationen ser likadan ut som ovan.
Felsökningen går långsamt. Dels beroende på att det är svårt att avgöra vad som är fel. Dels beroende
på att ett varv i iterationsprocessen innehåller många steg:
1. Ändra konfigurationsparameter
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2. Kör program för kodgenerering
3. Kompilera ny källkod
4. Överför ny källkod till EVB5567
5. Ändra konfigurationsparametrar i analysatorn
6. Provkör program
7. studera analysatorn och registerinnehåll i MPC5567
Målet med testkörningen var att skicka statisk data från mellan EVB5567 och analysatorn. Det lyckades
endast delvis. Data skickade från analysatorn till EVB5567 kunde konstateras korrekt mottagna. Men
data skickat från EVB5567 till analysatorn kom endast fram i vissa cykler och endast i slot1. Se figur
18. Flera olika försök har gjorts för att ringa in problematiken men inget har lyckats förbättra
kommunikationen.

3.3 Två applikationsförlag med FlexRaykommunikation
3.3.1 Allmänt
I dag använder Hägglunds ofta CAN bussen för att överföra data mellan noder i sina system. Det finns i
huvudsak fyra olika datatyper : Signaler (SIG), Klocksynkroniseringsmeddelanden (CLK), Status
(STAT) och 4k Datablock (DATA). [4] SIG kan tex vara en temperatur eller ett oljetryck. I
nedanstående exempel har SIG olika uppdateringsfrekvenser, 20 ms , 100ms, 1000ms och eventsignaler.
Den sistnämnda SIG sänds då ett tillstånd i noden har förändrats, tex att en strömbrytare har ändrat
läge. Varje nod har en realtidsklocka och den synkroniseras med klocksynkroniseringsmeddelanden
(CLK). Ett STAT meddelande innehåller information om nodens tillstånd och dess “signal map”.
Varken Eventsignalerna, CLK eller STAT är tidskritiska och en sekunds uppdateringshastighet är
tillräcklig för dessa. Alla meddelanden har storleken 8 byte. Det finns också behov att överföra
datablock om 4k Byte (DATA). Dessa överföringar kan ske i det dynamiska segmentet. Detaljer för hur
det ska ske tas inte upp i detta arbete.

3.3.2 Cykel och fördelning av slot
I den i 3.1 beskrivna testkonfigurationen angavs cykeltiden till 4ms . Varje cykel har 20 statiska slot
och i en slot kan 16 byte sändas. Utgående ifrån detta implementeras datakommunikationen.
Övre gräns för antal noder i ett kluster sätts till 10. De 3 första byte i en frame används för adressering.
Byte 0 är reserverad. (Om det finns behov av att ange en adressat för en frame skulle byte 0 kunna
användas till detta.) Byte 1 anger Message TYpe (MTY), vilket indikerar vilken typ av data som
kommer: SIG, CLK eller STAT. Byte 2 visar avsändaren. En slot kan överföra 16 byte data . I dessa
exempel kommer endast 8+3=11 byte att användas. Figuren nedan visar fördelningen av byte i en statisk
slot.
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Figur 19: Statisk slot
Under förutsättning att alla noder ska kunna sända och ta emot alla typer av frame, tilldelas 2 slot för
sändning och 18 slot för mottagning i varje cykel. Figuren nedan visar tilldelningen av slot i statiskt
segment för nod 1. Nod 2 kommer att sända i slot 3 och 4 samt att ta emot i övriga. Nod 3 sänder i slot
5 och 6 osv.

Figur 20: Disposition av slot för nod 1
En förutsättning för båda designerna är att applikationerna tillhandahåller buffertar i vilka data lagras
vid mottagning och data hämtas vid sändning. I nedan beskrivna implementationer är det tänkt att den
ena FlexRaykanalerna (kanal A) ska användas. Om det finns behov av sända mer data kan också kanal
B användas och då kan en kapacitetsökning med upp till 100% lätt erhållas.

3.3.3 Design Multiplexing
I design multipexing tillåts varje nod sända 5 signaler (SIG) av varje typ, en STAT frame och en CLK
frame. Dessa frame multiplexas i de två slot som står till förfogande. Tabellen nedan visar hur många
frame av en viss typ som kan sändas i en slot utgående från en cykeltid på 4ms.
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Tabell 3: Samband mellan uppdateringsfrekvens och antal frame
Uppdateringshastighet (ms)

Antal frame som kan skickas i en slot (st)

20

5

100

25

1000
63
Cykelräknaren räknar från 0 till 63. Om en frame sänds en gång mellan 0 och 63 kommer den att
uppdateras var 64*4ms= 256ms och det räcker mer än väl för övriga data: 1000ms , event, CLK och
STAT. (Detta är lite slöseri med överföringskapaciteten.) Av tabellen framgår det att 20ms SIG behöver
hela slot 1. (Då cykelräknaren slår om från 63 till 0 kommer den sista 20ms SIG att hoppa över en
uppdatering. Och en uppdatering missas.) Om 100ms SIG sänds i var 20:e cykel i stället för i var 25:e
undviks problemet med att cykelräknaren slår runt. Se appendix A3 för förslag på hur slot 1 och 2 kan
användas i cyklerna 0 63. Figuren visar hur frame multiplexas i slot 1 och 2.

Figur 21: Design multiplexing

3.3.4 Sändning och mottagning multiplexing
Det går att konfigurera MPC5567 så att den generar avbrott (interrupt) vid cykelslut och då en Message
Buffer mottagit en frame. [3] Det förstnämnda används vid sändning och det sistnämnda används vid
mottagning. Vid cykelslut kopierar avbrottsrutinen data som ska sändas till MB, MTY och avsändare
läggs till. MB är konfigurerad att sända frame i rätt slot. Då en frame har mottagits i en MB kan
motsvarande avbrottsrutin kopiera data till rätt buffert med hjälp av MTY och avsändaren.

3.3.5 Design Message Buffer (MB)
MPC5567 har 128 MB. [3] En MB kan konfigureras att sända på en viss kanal, i en angiven cykel, i en
given slot. I denna design kommer varje tänkbar frame tilldelas en MB. Detta medför att att endast 2
signaler (SIG) av varje typ kan sändas från en nod. Det finns 4 typer av signaler och varje nod kan
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sända 2*4=8 SIG. Antalet noder i klustret begränsas till 10. Det går således åt 8*10 = 80 stycken MB
för att hantera signal frame. Varje nod ska också kunna skicka och ta emot frame av typerna CLK och
STAT . Det går åt 10st MB vardera för att hantera dessa. I detta exempel ska endast statiska data sändas,
men genom att dubblera varje sändande MB med en double transmit buffer tillåts noden att uppdatera
de data som ska sändas även när aktuell frame sänds. Tabellen nedan visar hur MB används i en nod.
Tabell 4: Användning av MB
Används till

Antal MB

SIG Tx

8

SIG Rx

72

CLK Tx

1

CLK RX

9

STAT Tx

1

STAT Rx

9

Rececive shadow 1
Double transmit

8+2=10

Summa

111

Av nodens 128 MB används 111 stycken och 17 av dessa lediga och kan användas DATA frame.

3.3.6 Sändning och mottagning MB
Trådar skapas som motsvarar uppdateringsfrekvenserna: 20ms, 100ms och 1000ms. Dessa trådar
förpackar och kopierar sedan över data till rätt MB. Varje MB är konfigurerad att sända i rätt slot.
Figuren nedan visar hur Nod 1 använder MB för sändning.
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Figur 22: design MB
I denna konfiguration skulle det räcka med en slot för att överföra data vid sändning, men eftersom det
finns två så används båda. I appendix A4 finns ett förslag på hur slot 1 och 2 kan används i cykel 0 
63. Även vid mottagning räcker det att trådarna läser av MB med samma hastighet som
uppdateringsfrekvensen. I denna konfiguration behövs inte avbrott vid cykelslut och mottagen frame.

4. Resultat och Diskussion
4.1 Analysmiljö
I avsnitt 3.2.2 konstateras att det finns ett 50tal konfigurationsparametrar som måste fastställas innan
någon kommunikation kan utbytas. Om en parameter ändras kan flera andra behöva räknas om. Det är
svårt att överblicka vilka förändringar som behöver göras. Därför har programvara (FRConfig.c) och
headerfiler (ClusterConfig.h och FRConfig.h) tagits fram som underlättar beräkningarna av
konfigurationsparametrarna. Programmet implementerar de i FlexRayspecifikationen givna Constraits
och formler. [2]
En FlexRaykabel för anslutning mellan analysatorn och EVB5567 har framställts. Uppkopplingen enligt
figur 34 har iordningställts. Följande kod har tagits fram:
Anpassning av FlexRays konfigurationsparametrar till MPC5567. MPC5567 använder andra
benämningar än de som finns i FlexRayspecifikationen 2.1 och en del parametrar är definierade på ett
annorlunda sätt. Program som anpassar FlexRays konfiguartionsparametrar till MPC5567
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(mpc5567Config.c) har skrivits.
Implementation av Message Buffer (MB). Källkod som konfigurerar två MB för sändning och två
MB för mottagning enligt de i 3.2 beskrivna önskemål har framtagits. Ett program som beräknar fältet
headerCRC har implementerats med 4.5.1 och 4.5.2 från Flexrayspecifikationen som grund.[2]
Källkod för MPC5567. Programmet makeCode5567 genererar källkod genom att skriva ut
FlexRaymodulens registernamn följt av motsvarande konfigurationsparameter på skärmen. Genom att
omdirigera output från programmet kan programkoden enkelt lagras i en textfil.
Flexkommando. Ett kommando (flex) för hanteringen av FlexRaymodulen i MPC5567 har framtagits
och lagts till VCSOS monitor. Flexkommandot hanterar initieringen av FlexRaymodulen, skickar och
tar emot simpel trafik på FlexRaybussen och ger möjlighet att skriva ut innehållet i viktiga register i
FlexRaymodulen.

4.2 Testkörning av FlexRaykommunikation på datalänknivå
Det finns många sätt att konfigurera ett FlexRaykluster på och många konfigurationsparametrar som
ska bestämmas innan någon kommunikation kan sändas. Konfiguration av ett FlexRaykluster kräver
kunskap om varje konfigurationsparameters funktion och dess påverkan på trafiken. Om problem med
trafiken uppstår är det svårt att avgöra vilken parameter eller vilka parametrar som är står fel när det
finns så många att välja på. Målet att skicka statisk data mellan EVB5567 och analysatorn uppnåddes
endast delvis, trots att olika angreppssätt prövades. Det var frustrerande att sluta så nära målet men
tiden räckte helt enkelt inte till. Felsökningen skulle kunna snabbas upp om mer information om
kommunikationsproblemen fanns tillgänglig. (”Frame Error” säger för lite. Jag upplevde analysatorns
användargränssnitt onödigt svårt att hantera och den medföljande manualen otillräcklig.)

4.3 Vidareutveckling av FlexRaykonfiguration
Programmet för konfiguration av FlexRays konfigurationsparametrar kan utvecklas vidare ur olika
aspekter till exempel: modularisering, inmatning, presentation och övrigt.
Modularisering. Det är önskvärt att öka överskådligheten av konfigurationsparametrarna. Det bör
undersökas om det är möjligt att dela upp hanteringen av konfigurationsparametrarna i olika moduler,
till exempel:
●
●
●
●

Klusterglobala parametrar som ska väljas
Klusterglobala parametrar som ska beräknas
Nodspecifika parametrar som ska väljas
Nodspecifika parametrar som ska beräknas

Då kan de globala parametrarna beräknas en gång och programmet för nodspecifika parametrar kan
köras en gång för varje nod.
Inmatning. Hanteringen av konfigurationsparametrarna kan förenklas och göras mer överskådlig
genom att utveckla ett grafiskt gränssnitt för inmatning. Programmet för det grafiska gränsnittet ska
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kunna hämta in tidigare konfiguration och lagra aktuell konfiguration i en textfil. Det är också lämpligt
att utföra rimlighetskontroller på inmatade data.
Presentation. Det är önskvärt att de beräknade konfigurationsparametrarna presenternas på ett
överskådligt sätt. En tabell med en kolumn med FlexRay parametrar, en kolumn för MPC5567
parametrar och en kolumn för analysatorn kan vara en lösning. Med en sådan tabell är det lätt att
återskapa en tidigare konfiguration vilket skulle var till stor hjälp vid felsökning. För att underlätta
konfigureringen av analysatorn bör undersökas om det går att skapa en fil med
FlexRayskonfiguartionsparametrar i ett format som analysatorn kan läsa in. Då behövs inte
konfigurationsparametrarna matas in för hand i analysatorn.
Övrigt Det bör utredas vilka förändringar som behöver göras i konfigurationsprogrammen om det
förekommer noder med olika hårdvara i klustret. Undersök om det går att göra
konfiguartionsberäkningarna på olika sätt. Det kanske finns något sätt som är optimalt.

4.4 Felanalys och förslag
Nedan redovisar jag min felanalys och funderingar kring problemen med FlexRaytrafiken vid
testkörningen i avsnitt 3.2.5. Jag ger också förslag på hur det går att komma vidare i felsökningen.
Frågorna nedan kan ses som verktyg för att ringa in problemen.
Kommunikationsproblem. När FlexRaykommunikationen kommer igång mellan EVB5567 och
analysatorn innehåller den fel. Det är endast i vissa cykler som frame tas emot i slot 1 av analysatorn.
Varför tas data emot korrekt endast i vissa cykler? Vad händer i de cykler som analysatorn inte tar emot
data från EVB5567? Har EVB5567 och analysatorn olika uppfattningar om cykeln? Fungerar
klocksynkroniseringen? Sänds tillräckligt antal synkroniserings frame? Hinner
klockkorrigeringsberäkningarna och OffsetCorrection utföras under NIT?
EVB5567. Nu används fyra stycken Message Buffers (MB) för sändning och mottagning. Felflaggorna
indikerar (se tabell 9) att något inte har hunnit sändas eller tas emot i tid. Ett sätt att ringa in problemet
med (Frame ID) FID error till endast en Message Buffer är att stänga av Message Buffer 2,3 och 4. Det
går då att avgöra om det är Message Buffer 1 som generar FID error eller inte. Försök har gjorts med att
kopplat in ett annat EVB5567 kort. Problemen med FlexRaykommunikationen kvarstår. Detta tyder på
att EVB5567 inte är orsaken till kommunkationsproblemen. Sannolikheten att två kort har samma
hårdvarufel som yttrar sig på samma sätt är liten. Det skulle vara intressant att koppla ihop två stycken
EVB5567 med analysatorn och se om kommunikationen skulle fungera bättre. Det kan då behöva
undersökas om analysatorn bara kan lyssna på FlexRaykommunikation utan att sända något. Figuren
nedan visar en tänkbar uppkoppling då 2 stycken EVB5567 kommunicerar med varandra.
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Figur 23: Uppkoppling med 2 EVB5567 kort
Analysatorn. Då FlexRays konfigurationsparametrar ska anges i analysatorn finns det några parametrar
som inte är angivna i FlexRay specifikationen 2.1 : ExternalClockCorrectionMode, BusGuardianTick,
BGEnable, DynamicSegmentEnable, Physicallayer, pdMaxPhysicalLengthDeviation,
pStrobePointPosition och pChannelsMTS. Några är lätta att förstå till exempel
ExternalClockCorrectionMode och DynamicSegmentEnable. Men vad betyder Physicallayer och
pStrobePointPosition? I manualen för analysatorn beskrivs inte dessa konfigurationsparametrar. Vid
konfigurering har defaultvärden använts för dessa men detta kan vara en felkälla. Då data tas emot
korrekt i slot1 tas alltid “Frame Error” emot i slot 3. Varför? Vad betyder “Frame Error”?
Utvecklingspaket. Ett annat sätt att närma sig FlexRay är att köpa ett Utvecklingspaket (Development
kit) för FlexRay, innehållande kretskort med FlexRaymoduler, kablage och färdig programvara för
konfigurering. Det kan vara ett snabbare sätt att komma igång. Den redan inköpta analyastorn kan
kopplas in för att studera trafiken.
FlexRayinformation. Den enda bok jag har hittat som beskriver FlexRay på ett heltäckande sätt är
boken “FlexRay”.[1] Boken är skriven på tyska ger en grundlig och mycket bra genomgång av FlexRay.
Med boken följer en CD som bland annat innehåller exempelkod för FlexRay. Ett litet problem med
boken är att den har ett avsnitt i vilket en exempelkonfiguration beskrivs men endast de beräknade
värdena redovisas, inte hur beräkningarna har gjorts. Problemet förvärras av att en del av de redovisade
parametrarna inte överensstämmer med de som återfinns i exempelkoden. Det finns också exempel då
den i boken tryckta koden inte stämmer överens med den på CD:n medskickade koden.

4.5 Jämförelse av applikationsförslag
En fördel med muliplexingdesignen är att det går att utnyttja överföringskapaciteten till fullo. Men
multiplexingen måste implementeras vilket kräver programmeringsarbete. Under drift av programmet
tar multiplexingen processorkraft.
Fördelen med Message Buffer (MB) designen är att ”multiplexingen” hanteras av MBfiltreingen. Men
priset är att antalet MB begränsar datakommunikationen. En fara med att låsa sig vid ett visst antal MB
är att en annan hårdvaruimplementatationer kan tillhandahålla lägre antal MB vilket medför att
programmet inte kan användas eller måste modifieras. Nedan visas jämförelsen av designerna i
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tabellformat.
Tabell 5: Jämförelse av designerna
Parameter

Design
Multiplexing

Message Buffer

Överföringskapacitet

Alla slot kan utnyttjas

Antal MB begränsar

MB konfigurering

Enkel

Mer krävande

Multiplexing

Måste implementeras/hanteras

Sköts av MBfilter

Hårdvara

Oberoende

Beroende

Designerna ovan är endast två exempel av många på hur trafiken kan implementeras. Ingeting utesluter
kombinationer av de ovanstående teknikerna för att nå en mer optimal lösning. Här har designidéerna
renodlats för att tydliggöra deras fördelar och nackdelar.

4.6 Slutord
FlexRay är ett snabbt, flexibelt och deterministiskt kommunikationsprotokoll. Protokollet medger en
mängd olika topologier. Det statiska segmentet av kommunikationscykeln medger tillförlitlig
kommunikation och det dynamiska segmentet är lämpligt att använda för händelsestyrd
kommunikation. Men FlexRays styrka är också dess svaghet. Priset för protokollets flexibilitet är dess
komplexitet. Det är mycket att sätta sig in i för att förstå protokollet till fullo och många
konfiguartionsparametrar som ska bestämmas innan någon kommunikation kan utbytas. Det stora
antalet konfigurationsparametrar gör det svårt att bestämma vilken parameter som är fel om
kommunikationsproblem skulle uppstå.
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Källor
[1] Rausch, Mathias,2008, FlexRay, Hanser Fachbuch verlag
[2] FlexRay Communications System Protcol Specification Version 2.1 revision A
[3] MPC5567 Microcontroller Reference Manual Rev. 1 01/2007
[4] HCAN Network specification, dokumentnummer 3 3075 (Hägglunds internt dokument )
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Appendix
A1 Förteckning över akronymer och förkortningar
µT
BD
BSS
CAS
CAN
CHI
CLK
CRC
DTS
FES
FID
FR
FSS
HAL
MB
MID
MT
MTS
MTY
ms
NIT
NMV
ns
POC
OS
SIG
STAT
TDMA
TSS
VCS

microtick
Bus Driver
Byte Start Sequence
Collision Avoidance Symbol
Controller Area Network
Controller Host Interface
Clock
Cyclic Redundancy Code
Dynamic Trailing Sequence
Frame End Sequence
Frame IDentification
FlexRay
Frame Start Sequence
Hardware Abstraction Layer
Message Buffer
Message IDentifier
Macrotick
Media Access Test Symbol
Message TYpe
millisekund
Network Idle Time
Network Management Vector
nanosekund
Protocol Operation Control
Operating System
Signal
Status
Time Division Multiple Access (media access method)
Transmission Start Sequence
Vehicle Control System
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A2 Flexray protokollkonstanter
FlexRay protokollkonstanter i egen översättning från appendix A i FlexRayspecifikationen.[2]
Namn

Förklaring

Värde

cCASActionPointOffset

Initieringsvärde för CAS actionpoint offset 1MT
timer.

cChannelIdleDelimiter

Längd på channel idle delimiter.

11gdBit

cClockDeviationMax

Maximal klockfrekvensavvikelse,
ekvivalent med 1500 ppm.

0,0015

cCrcInit[A]

Initieringsvektor för beräkning av frame
CRC på kanal A (hex).

0xFEDCBA

cCrcInit[B]

Initieringsvektor för beräkning av frame
CRC på kanal B(hex).

0xABCDEF

cCRCPolynomial

CRC polynom för frame(hex).

0x5D6DCB

cCrcSize

Storlek på beräkningsregistret för frame
CRC.

24bitar

cCycleCountMax

Maximalt värde på cykelräknaren.

63

cdBSS

Längd på Byte Start Sequence(BSS).

2gdBit

cdCAS

Längd på den logiskt låga delen av CAS
och MTS.

30gdBit

cdCASRxLowMin

Lägsta gräns som kan accepteras på CAS
mottagningsfönster.

29gdBit

cdCycleMax

Maximal längd på cykeln.

16000µs

cdFES

Längd på Frame End Sequence(FES).

2gdBit

cdFSS

Längd på Frame Start Sequence(FSS).

1gdBid

cdMaxMTNom

Maximal längd på ett nominellt Macrotick. 6µs
Varje implementation måste åtminstone
kunna hantera macrotick av denna längd.
Det ät tillåtet för implementationer att
kunna hantera större värden.

cdMinMTNom

Minimal längd på ett nominellt Macrotick.
Varje implementation måste åtminstone
kunna hantera macrotick av denna längd.
Det ät tillåtet för implementationer att
kunna hantera mindre värden.

1µs

cdWakeupMaxCollision

Den tid det tar räknat i bitar, som är

5gdBit
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kontinuerligt LÅGA under den tysta fasen i
WakeUp Signal (WUS), vilket får en
sändande nod att detektera en
uppvakningskollision.
cdWakeupSymbolTxLow

Längd på låg fas i en sänd wakeup symbol. 6µs

cdWakeupSymbolTxIdle

Längd på tyst period mellan två låga faser
inom ett wakeup pattern.

18µs

cHCrcInit

Initialisationsvektor för beräkning av
header CRC för kanal A och kanal B(hex).

0x01A

cHCrcPolynomial

Polynom för header CRC (hex).

0x385

cHCrcSize

Storlek på registret för header CRC.

11bitar

cPayloadLengthMax

Maximal längd på payload segment.

127 twobytewords

cMicroPerMacroMin

Minimalt antal microtick under fasen offset 20µT
correction.

cMicroPerMacroNomMin

Minimalt antal microtick i ett nominellt
(okorrigerat) macrotick.

40µT

cMicroPerMacroNomMax

Maximalt antal microtick i ett nominellt
(okorrigerat) macrotick.

240µT

cSamplesPerBit

Antal sampel som tas för att avgöra ett
bitvärde.

8

cSlotIDMax

Det högsta möjliga ID numret för en slot.
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cStaticSlotIDMax

Det högsta möjliga ID numret för en statisk 1023
slot.

cStrobeOffset

Anger sampel som används för strobing (det 5
första samplet av en bit anses vara sampel
1).

cSyncNodeMax

Maximalt antal synkroniseringsnoder i ett
kluster.

15

cVotingDelay

Antal sampel fördröjning mellan
mottagarens ingång och majority voting
filtrets utgång i det störningsfria fallet.

2

cVotingSamples

Antal sampel i fönstret för majority voting
filtret.

5

cPropagationDelayMax

Maximal fördröjning mellan fallande flank 2,5µs
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(Byte Start Sequence (BSS) ) i sändarens
signal hos nod N till motsvarande fallande
flank hos mottagaren i nod M.
cdTxMax

Längsta möjliga kontinuerliga sändnings
aktivitet i en giltig FlexRaykonfiguration.

cdMaxOffsetCalculation

Maximalt tillåten tid för beräkning av offset 1350µT
correction, mätt från slutet av statiskt
segment. I några situationer kan längre tid
tillåtas för offset correction  se sektion
8.6.2 för detaljer.

cdMaxRateCalculation

Maximalt tillåten tid för beräkning av rate 1500µT
correction, mätt från slutet av statiskt
segment. I några situationer kan längre tid
tillåtas för rate correction  se sektion 8.6.3
för detaljer.
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643µs (vid 10Mbit/s)

A3 Cykelförslag nod 1 multiplexing
Cykel No
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel
cykel

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

SLOT1
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4
20msSIG5
20msSIG1
20msSIG2
20msSIG3
20msSIG4

SLOT2
100msS1
100msS2
100msS3
100msS4
100msS5
1000msS1
1000msS2
1000msS3
1000msS4
1000msS4
EventS1
EventS2
EventS3
EventS4
EventS4
CLK
STAT

100msS1
100msS2
100msS3
100msS4
100msS5

100msS1
100msS2
100msS3
100msS4
100msS5
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A4 Cykelförslag nod 1 message buffer
Cykel

SLOT 1

SLOT 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

20msS1
100msS1
1000msS1
EventS1
CLK
20msS1

20msS2
100msS2
1000msS2
EventS2
STAT
20msS2

20msS1

20msS2

20msS1

20msS2

20msS1
100msS1

20msS2
100msS2

20msS1

20msS2

20msS1

20msS2

20msS1

20msS2

20msS1
100msS1

20msS2
100msS2

20msS1

20msS2

20msS1

20msS2

20msS1

20msS2

20msS1

20msS2
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