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Abstract

Resource efficient bus protocol over RS-485

Alexander Åhman

This report describes the design and implementation of a multi-master, packet
based protocol for small and tiny microcontrollers where resources are limited.
The protocol was named “Tiny Controller Network” or TCN for short.
The protocol is meant mainly as a control bus for automation and sensor
acquisition applications but due to its flexibility can also be used for other
purposes as well. It borrows some of its functionality and design ideas from the
well known CAN bus and Modbus but also has a number of major differences
like the use of standard hardware and time synchronisation.
One of the key aspects during the design was the use of very little system
resources and common on-chip hardware peripherals like a UART. No special
hardware resources are needed, except for the support for 9 bit bytes in the
UART, also known as “Multi Processor Communication Mode”.

The report also describes the serial communication standards RS-232, RS-422
and RS-485 in order for the reader to gain better understanding of the different
properties they have and why RS-485 was chosen as the physical layer for the
protocol. Another topic that also is described is the different bus topologies and
ways of termination and how they affect the performance of the bus.
It also describes the simplified time synchronisation support that was included
in the protocol.

During the development, microcontrollers from Atmel’s AVR family of 8 bit
microcontrollers was used, more specifically the ATmega16. The
implementation of the protocol was made for these microcontrollers in the C
programming language.
Also two hardware interfaces was developed for connecting a microcontroller
to the TCN bus, one minimalistic and one with galvanic isolation between the
bus and microcontroller.
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2. Inledning 
 
Datakommunikation har blivit en av de viktigaste infrastrukturerna i dagens 
samhälle tillsammans med el och telenätet. Sedan länge har 
datorkommunikation även används inom industri och verkstäder för att styra 
och övervaka tillverkningsmaskiner och annan apparatur. 
En buss som ofta används inom industrin för just dessa tillämpningar är RS-
485, men har på senare tid fått lämna plats åt olika varianter av Ethernet som 
erbjuder betydligt högre överföringshastighet. Att Ethernet även är en så sprid 
och öppen standard spelar givetvis också roll. 
Nu ska man inte tro att RS-485 har spelat ut sin roll, för det har den inte. Det 
kanske största användningsområdet är och har varit att koppla samman olika 
mer eller mindre intelligenta sensorer till en datalogger eller styrdator. Även 
inom industrin finns den kvar men då för att styra enklare maskiner och givare. 
 
Målet med examensarbetet har varit att skapa ett minimalistiskt men ändå 
komplett nätverksprotokoll speciellt avsett för små 8-bitars mikroprocessorer 
där det endast behövs en vanlig UART för det fysiska lagret. Ett annat mål har 
varit att minimera resursanvändningen i form av program-, dataminne och cpu-
tid för den tillhörande protokollstacken för att inte inskränka på 
huvudapplikationen allt för mycket. 
Nu kan man ju tycka att det redan finns tillräckligt med protokoll så varför 
skapa ännu ett? Anledningen är att de protokoll som eventuellt skulle passa till 
denna tillämpning, antingen är väldigt förenklade (simplex kommunikation 
eller saknar all form av felhantering) eller väldigt komplicerade (avsedda för 
vanliga persondatorer) som egentligen inte riktigt passar för så små processorer 
som här är fallet. 
 

2.1 Kravbild 
 
Innan utvecklingsarbetet började fanns ett antal krav/önskemål som det nya 
protokollet skulle uppfylla och som är sammanfattade nedan. 
 
Protokollet ska: 

 Klara dubbelriktad kommunikation 
 Vara en äkta multimasterbuss, dvs. ingen central server existerar 
 Klara sig med endast två signalledare 
 Använda sig av en enkel hårdvara och vara billigt 
 Inte använda sig av onödigt mycket processorresurser 
 Lätt kunna implementeras i en 8-bitars mikrokontroller 
 Ha stöd för tidssynkronisering 

 
Förutom dessa krav ska även protokollet vara gjort för att använda en vanlig 
UART för det fysiska lagret. Detta för att hålla kostnader och komplexiteten 
nere. 
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Av dessa är kravet på enkel/billig hårdvara tillsammans med multimaster-
egenskaperna och tidssynkronisering de viktigaste. 
Övriga krav som hastighet och maximal ledningslängd är inte specificerat. 
 

2.2 Utvecklingsverktyg 
 
Den mikrokontroller som har används under utvecklingsarbetet är en AVR från 
Atmel. Anledningen till detta val är att det är en mycket komplett 
mikrokontroller som är enkel att programmera i såväl assembler som C samt att 
jag redan hade goda kunskaper om den. Dessutom finns det många 
utvecklingsverktyg baserade på öppen källkod som C-kompilatorer och 
debuggers att hämta gratis från Internet vilket även var ett av mina krav för 
detta examensarbete, inget dyrt specialprogram ska behövas. 
En ytterligare anledning till detta val är att utvecklingskorten för AVR-
processorerna är billiga, enkla att använda och redan fanns tillgängliga i labbet. 
Även om detta arbete är speciellt inriktat på AVR-processorn är det tillräckligt 
generellt för att byte av arkitektur inte kommer att utgöra något större problem 
så länge man vet vilka delar som skiljer de olika arkitekturerna åt. 
 
Största delen av testerna under utvecklingsarbetet gjordes med ett par STK500-
kort anslutet till en vanlig PC med ett programmerbart terminalprogram1. Till 
utvecklingskortet användes en ATmega16 kopplad till en JTAG ICE-debugger 
som helt kan styra och övervaka kodexekveringen. Detta förenklade 
utvecklingsarbetet betydligt. 
Utöver detta användes även en logikanalysator för att övervaka de externa 
signalerna från processorn samt mäta tidsfelet för tidssynkroniseringen. 
 

                                                 
1 Bray�’s Terminal, http://www.bray.com/download/terminal.zip 
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3. Bakgrund 
 
Innan vi går igenom protokollet i detalj kan det vara på sin platts att ta en snabb 
överblick av den seriekommunikation som ligger till grund för protokollet. 
 

3.1 Seriekommunikation – En överblick 
 
Som så många andra standarder inom datortekniken har även RS-485 många år 
på nacken. Den definierades i början av 1980-talet men har sin bakgrund i 60-
talet då den mångt och mycket bygger på en standard serieport (RS-232). 
RS-485 bygger vidare på tidigare standarder som RS-422 och RS-232. RS-232 
eller EIA-232 som är det tekniska namnet på den vanliga serieport som finns i 
nästan varje dator (även om den har fått gett vika för USB på senaste tiden) 
introducerades redan 1962 för kommunikation mellan terminaler eller 
terminaler och annan kringutrustning som modem och skrivare. Redan då på 
1960-talet förutspåddes att denna standard snart skulle vara historia men på 
grund av dess enkla uppbyggnad och handhavande (både hård- och 
mjukvarumässigt) blev det en jättesuccé vilket även märks nu, 44 år senare. 
Nästan alla mikrokontrollers förutom de allra enklaste har hårdvarustöd för en 
eller flera serieportar och skulle de sakna det är det relativt enkelt att 
implementera i mjukvara. 
Standarden definierar två logiska tillstånd, �”mark�” som är det inaktiva 
tillståndet och �”space�” som är det aktiva tillståndet. Dataöverföringen för RS-
232 är bipolär dvs. man använder sig av både positiva och negativa spänningar 
relativt en gemensam jordpunkt. �”Mark�” som representerar en logiskt 1:a 
definieras som en negativ spänning mellan -3V och -15V medan �”space�” 
representerar en 0:a definieras som en positiv spänning mellan 3V och 15V. I 
figur 1 visas hur vågformen ser ut vid överföring av ett ASCII-tecken. 

 
Figur 1. Fysiska signalnivåer för överföring av tecknet �“A�” via RS-232. 
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Denna överföringsmetod fungerar bra vid kortare distanser och lägre 
överföringshastigheter. Det skall också noteras att detta är en ren punkt-till-
punkt förbindelse, endast en sändare och en mottagare kan vara inkopplad till 
samma ledare. Vill man skicka data över längre sträckor eller till flera 
mottagare behövs ett par förändringar. 
Ett sätt att förbättra störimmuniteten är att istället för obalanserad signalering 
använda differentiell signalöverföring. Det man gör är att istället för att endast 
överföra signalen också överför dess invers. Om detta görs över partvinnad 
kabel kommer eventuella elektromagnetiska störningar kopplas lika på de båda 
signalledarna vilket gör att skillnadsspänningen mellan signalerna är konstant. 
En standard som använder denna överföringstyp är RS-422 [1][2] som man kan 
säga är en förbättrad variant av RS-232. Den använder sig av differentiell 
signalering och har den egenskapen att flera mottagare kan lyssna på samma 
sändare, men som tidigare tillåts bara en sändare. Överföringsavståndet har här 
ökat till över 1 km jämfört med de enstaka metrar RS-232 är avsett för. 
Här definieras de logiska nivåerna 1 och 0 som spänningsskillnaden mellan 
mottagarens ingångar A och B (VA-B) där A är den inverterade signalen2. När 
den differentiella spänningsskillnaden VA-VB är mindre än -200mV kommer 
mottagaren tolka detta som en 1:a medan en spänningsskillnad större än 
200mV tolkas som en 0:a. 
 
Om man vill kunna ansluta fler sändare än en till �”bussen�” behöver 
drivkretsarna något sätt att låta utgångarna flyta (eng. treestate) för att inte 
hindra andra sändare från att använda bussen. En standard som tillåter detta är 
RS-485 [1][3], vilket resterande del av denna rapport kommer att behandla. 
RS-485 liknar RS-422 på många sätt, både elektrisk som fysiskt. Båda 
använder sig av differentiell (balanserad) kommunikation, överföringshastighet 
och överföringslängd är snarlika liksom signalnivåer sånär som att RS-485 har 
ett större �”common mode�” spänningsområde på mellan -7V till +12V. 
Standarden RS-485 definierar endast det elektriska gränssnittet som 
spänningsnivåer, timing, utformningen av drivkretsar mm, resten lämnas till 
användaren att bestämma. Detta kan givetvis vara en nackdel att en så stor del 
lämnats utanför specifikationen men även en stor fördel. Många olika protokoll 
har utvecklats som använder sig av RS-485 som fysiskt medium bl.a. Modbus 
och Profibus som används inom industrin [4][5]. 
Som buss är detta en ren multimaster buss d.v.s. alla noder kan sända och ta 
emot när de vill och ingen central server existerar. Måhända är detta en sanning 
med modifikation då det, i vanliga fall är en halv-duplex buss. 
Det finns även en 4-tråds variant som har separata kanaler för vardera 
riktningen (och således tillåter full duplex). Denna variant har dock nackdelen 
att bara en master kan existera samt att direktkommunikation mellan de andra 
noderna är omöjlig. 
Till bussen kan upp till 32 enhetslaster anslutas. Definitionen av en enhetslast 
hör samman med den totala impedansen som tillåts på bussen där varje 
enhetslast har en impedans på ca 10,56 kohm. En enhetslast var i början lika 
med en nod men nu finns det även drivkretsar med ½, ¼ och  last vilket gör 

                                                 
2 Observera att detta är vad standarden säger. Tyvärr har praxis blivit precis tvärtom, vanligtvis 
är då A den positiva terminalen och B den negativa. 
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att 64, 128 respektive 256 noder kan anslutas till samma buss. Enda nackdelen 
med dessa drivare är att de tenderar att vara långsammare än en drivkrets med 
en enhetslast. 
Även om ingen maximal bussländ är specificerad i standarden är en praktisk 
gräns ca 1,2 km. Som en tumregel bör överföringshastigheten (i bps) 
multiplicerat med kabellängden (i meter) inte överstiga 108 (se formel 1). 
 
Formel 1: 8

max 10buslbps  
 
Där: bpsmax = Maximal överföringshastighet i bitar per sekund 

lbus  = Bussens längd i meter 
 

En buss med en längd på 1,2 km har således kbps
m

83
1200

108

som maximal 

överföringshastighet. 
 
Figur 2 visar den fysiska anslutningen för kommunikation mellan fyra noder på 
ett RS-485 nätverk. 
Seriemotståndet på jordanslutningen hos noderna är till för att begränsa den 
ström som kan flyta mellan noderna om de har olika jordpotential. Detta är 
främst ett problem som kan uppstå om noderna är belägna fysiskt långt ifrån 
varandra samt är anslutna till exempelvis elnätet. 
 
 

 
Figur 2. Dubbelriktad, halv-duplex kommunikation via RS-485. 

 
RS-485 skiljer sig faktiskt inte så mycket från CAN-bussen om man ser till det 
fysiska lagret och i stort sett samma regler gäller för busstopografin och 
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terminering [6]. Som med CAN är den rekommenderade topologin av �”daisy 
chain�” typ, dvs. alla noder ligger på ett band efter varandra med korta 
anslutningar till bussen, se figur 3. Anledningen är att undvika störande 
reflektioner som annars uppstår vid ändpunkterna på kabeln. Om många och 
tillräckligt långa �”stumpar�” (anslutningsledningar från noden till bussen) finns 
på bussen finns risken att reflektioner uppstår som stör ut kommunikationen. 
De olika ledningslängderna gör att signalen kommer att reflekteras vid olika 
tidpunkter och på så vis kommer flera (dämpade) kopior av den ursprungliga 
signalen, men med olika faslägen, färdas på bussen. Efter ett par reflektioner 
kommer de tillslut dämpas ut helt men då kan det redan vara för sent, signalen 
är förstörd. 
Genom att sänka överföringshastigheten kan man minska dessa problem men 
det bästa är om man kan använda sig av en signalmässigt bra uppbyggnad av 
nätverket från början. 
 
 

 
Figur 3. Nätverkstopologier som kan användas (gul, grön) och som skall undvikas (röda). 

 
I tabell 1 summeras några egenskaper hos de olika seriella standarderna som 
behandlats. 
 

 RS-232 RS-422 RS-485 Kommentar 
Typ Obalanserad Balanserad Balanserad  

Antal sändare 1 1 32 Beroende av drivaren 
Antal mottagare 1 10 32 Beroende av drivaren 
Överförings-

hastighet 256 kbps 10 Mbps 35 Mbps Maximal hastighet 

Max längd 15 m 1,2 km 1,2 km I praktiken 
Signalnivåer ±3-15 V ±2-10 V ±1,5-5 V Vid drivaren 
Common mode n/a ±7 Vcm -7-12 Vcm  

Tabell 1. Jämförelse mellan RS-232, RS-422 och RS-485. 
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3.2 Terminering 
 
Terminering är ett område som ofta verkar ställa till med problem och 
bekymmer, ofta helt i onödan. Terminering används för att matcha 
överföringsmediets (kabelns) impedans med impedansen hos 
drivaren/mottagaren. Har de inte samma impedans kommer inte all energi som 
sändaren skickat ut på bussen att absorberas av mottagaren och en del av 
signalen kommer då att studsa tillbaka. Detta kan göra att bitarna som överförs 
tolkas fel av noderna eftersom en �”spöksignal�” också finns på bussen och hela 
paketet då måste sändas om. Termineringen har som funktion att absorbera 
signalen som annars skulle reflekteras tillbaka. Faktiskt är det inte bara vid 
ändarna av bussen som reflektioner uppstår, de uppstår även vid kontaktdon, 
skarvar och andra ställen där impedansen ändrar sig även om de vanligtvis är 
betydligt mindre än reflektionerna vid ändpunkterna. 
Vanligtvis används bara ett motstånd mellan signalparet för termineringen men 
mer komplicerade termineringar existerar också. Vid val av terminerings-
motstånd skall detta inte avvika mer än 20 procent från kabelns karakteristiska 
impedans, typiskt ett värde på ca 100-120 ohm är rekommenderat. 
Vissa nackdelar med terminering finns dock, termineringen ökar belastningen 
på drivarna och gör systemet något mer komplicerat. Det viktiga är att bara 
bussens ändpunkter är terminerade. Så länge inte fler termineringar än två finns 
på samma buss klarar drivkretsarna av det fint. 
I vissa fall kan termineringen helt uteslutas. Om utbredningshastigheten för 
kabeln är betydligt större än den tid det tar att överföra en bit är terminering 
inte nödvändig. Orsaken till detta är att den reflekterade signalen då har 
tillräcklig tid på sig att dämpas när den färdas fram och tillbaka på 
bussen/ledaren. Vid varje reflektion dämpas signalen ytterligare. 
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4. Länkprotokollet 
 
Efter denna genomgång av seriella bussar och topologier är det nu hög tid att 
introducera paketformatet och tankarna bakom det högre liggande 
nätverkslagret som fått arbetsnamnet �”Tiny Controller Network�”, 
fortsättningsvis kort och gott kallat för TCN3. 
 
Inom nätverkskommunikation använder man ofta den s.k. OSI-modellen [7] 
som beskriver de olika lagren i protokollstacken, från det fysiska lagret till 
applikationslagret. Då mycket av denna modell riktar sig till �”större�” protokoll 
som används på vanliga datorer är det bara en liten del som är applicerbart för 
TCN som syns i figur 4. Endast det fysiska- och datalänklagret är definierade, 
övriga lager har ingen användning i detta protokoll förutom då 
applikationslagret. 
 
 

 
Figur 4. Endast vissa delar I OSI-modellen används. 

 
 

4.1 Bakgrund 
 
Med så många olika protokoll för alla möjliga applikationer kan man ju tycka 
det är onödigt att utveckla ännu ett men det finns faktiskt ett par goda skäl till 
det. 
Det främsta skälet är att det saknas ett kod- och resurseffektivt protokoll för 
små mikrokontrollers som använder sig av den befintliga serieporten (UART) 
som fysiskt lager. De som finns har endast väldigt förenklade funktioner för att 
hantera tillgången till bussen (MAC4) eller så bygger de på ett �”Master-Slave�” 
system där en master styr bussen och bestämmer när de övriga noderna får 
sända. Detta är inte acceptabelt för TCN utan alla noder ska ha samma �”status�” 
på bussen och själva kunna bestämma när de vill skicka något på bussen, 
förutsatt att bussen är ledig. 

                                                 
3 Enligt industristandard för TBF (tre-bokstavs-förkortningar) 
4 Medium Access Control 
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För att hantera de problem som då uppstår använder sig TCN av �”nonpersistent 
CSMA/CD�”5 för att styra åtkomst till den gemensamma bussen samt hantera 
kollisioner [8 s.256]. Detta innebär att alla noder lyssnar på bussen och endast 
sänder om den är ledig. Skulle två noder börja sända samtidigt kommer de 
detektera detta och avbryta sändningen. Ett nytt försök att sända kommer göras 
först efter en slumpvis fördröjning följt av en ny kontroll att bussen är ledig. På 
detta sätt undviks situationen, när många noder vill sända, att noderna förstör 
varandras överföringar hela tiden. 
 
Andra önskvärda egenskaper är ett protokoll som är lätt att utöka och även kan 
använda sig av andra överföringsmedium än kabel, exempelvis radio eller 
optik. 
Ett av de huvudsakliga kraven eller önskemålen på protokollet är att det måste 
vara okomplicerat såväl i uppbyggnaden som i användandet. Många funktioner 
som normalt finns i andra protokoll saknas därför eller är starkt förenklade. 
En annan grundtanke var att TCN skulle vara ett enklare och billigare alternativ 
till CAN som ibland kan vara lite väl komplext och dessutom ofta kräver 
extern hårdvara i form av en busskontroller. 
 
TCN är en styrbuss dvs. den är, liksom CAN, gjord för att skicka korta 
styrmeddelanden framför att effektivt skicka stora mängder data som annars 
brukar vara det primära. En orsak till detta är att de mikrokontrollers som TCN 
riktar sig till har väldigt lite RAM-minne vilket gör det omöjligt att använda sig 
av stora och komplicerade datastrukturer och buffertar. De större processorerna 
har endast 1 kB minne men vanligare är 512 byte, och detta ska räcka till hela 
applikationen. 
Valet av två-tråds RS-485 gör också att all kommunikation blir halvduplex 
vilket protokollet måste klara av och hantera på ett bra sätt. 
 
Många överväganden har gjorts mellan olika tekniker under arbetet med detta 
protokoll. Ett av de första valen var att bestämma vilken nätverkstopologi som 
skulle användas. Här är det i stort sett endast en typ som passar nämligen 
busstopologin, dels pga. kraven på enkelhet men även därför att RS-485 valdes 
som fysiskt lager. Alla andra varianter som stjärn- och ringnät kräver någon 
form av aktiv �”hubb�” eller att alla noder aktivt deltar i all kommunikation 
vilket direkt går emot kravet att inte belasta noderna i onödan. 
 
Huvudegenskaper: 

 Optimerat för små 8-bitars mikroprocessorer med mycket 
begränsade resurser 

 Effektivt utnyttjande av systemresurser 
 Hög tillförlitlighet, okänsligt för störningar 
 Hög hastighet, upp till 2,5 Mbps 
 Avsett för ledningslängder på ca 10-40 meter (max 1,2 km) 
 Upp till 252 noder 
 Relativt låg komplexitet och enkel att använda 
 Billigt! 

                                                 
5 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. 
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4.2 Fysiska lagret 
 
TCN bygger i grunden på RS-485 som informationsbärare och är optimerad för 
denna seriebuss. Orsaken till att RS-485 valdes som fysiskt lager är att den i sin 
tur bygger på en vanlig serieport (RS-232) som finns i nästan alla 
persondatorer och mikrokontrollers vilket gör det till ett enkelt och billigt 
alternativ då nästan ingen övrig elektronik behövs. En skillnad gentemot en 
vanlig serieport är dock att det, för bästa funktion, krävs hårdvarustöd för 9-
bitars bytes istället för som vanligt 8-bitar. I databladet för AVR-
mikrokontrollern kallas detta för MPCM (�”Multi-Processor Communication 
Mode�”) [9]. 
När MPCM är aktiverat kommer mikrokontrollern endast att ta emot bytes som 
har den mest signifikanta biten (MSB) satt (bit 8), alla andra bytes som skickas 
kommer hårdvaran filtrera bort för att inte störa processorn i onödan. Detta gör 
att man kan skicka adressinformationen i en byte med bit 8 satt för att alla 
noder ska kunna ta emot adressen. Den nod vars adress överensstämmer med 
den mottagna ändrar inställningarna för hårdvaran (UART) så att även bytes 
med bit 8 satt till noll mottages. På detta vis kommer endast den adresserade 
noden att ta emot ramen6 medan de övriga väntar på nästa byte med bit 8 satt. 
 
På bit-nivå börjar överföringen av en byte med att UART:en skickar en startbit 
följt av de 9 databitarna (LSB först) och därefter eventuell paritetsbit och 
avslutningsvis en stopp-bit som syns i figur 5. Det är valbart om paritetsbiten 
skall skickas med eller inte då den endast erbjuder en väldigt enkel form av 
felkontroll, ett eventuellt fel kommer ändå med största sannolikhet upptäckas 
när paketets checksumma beräknas. Men vill man ha en extra nivå av säkerhet 
kan man slå på genereringen av paritetsbiten, om inte annat får man en tidigare 
detektering av ett eventuellt fel. Den största nyttan är kanske att detektera en 
eventuell kollision snarare än att verifiera att användardata är korrekt. 
När vi redan är inne på felhantering kanske de övriga felhanterings-
mekanismerna också ska beskrivas. Förutom paritetsbiten som redan 
behandlats görs även en kontroll efter s.k. �”framing errors�”. Ett �”framing error�” 
uppstår när en eller flera fasta bitar inte har det värde som förväntas. I detta fall 
är det start och stopp bitarna som alltid har ett bestämt värde (noll respektive 
ett). Skulle de inte ha dessa värden kommer UART:en att märka att det inte var 
ett korrekt tecken som mottogs. Vad som då görs är att det högre liggande 
protokollagret informeras om att ett överföringsfel inträffat och att den måste 
se till att sändaren skickar om ramen alternativt, om det är denna nod som 
sänder, att den slutar sända för att en kollision har inträffat. 
 

 
Figur 5. Logiskt dataformat för det fysiska lagret. 
                                                 
6 Ram, inte paket eftersom vi befinner oss i lager 1-2. 
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Direkt efter stoppbiten kan den sändande noden börja med nästa startbit om fler 
bytes ska överföras. 
Då RS-485 bygger på asynkron överföring av bitarna är det viktigt att alla 
noder använder sig av samma överföringshastighet. Den kan i stort sätt vara 
vilken hastighet som helst bara alla noder använder sig av samma, dock brukar 
man använda någon av de standardhastigheter som finns för RS-485 och som 
visas i tabell 2. Ju högre hastighet desto bättre brukar det ju vara men högre 
hastigheter ställer också högre krav på kablage och timing. En mycket brusig 
miljö kan faktiskt kräva att man sänker hastigheten för att få överföringen mer 
robust. Ett rimligt värde för TCN är 115,2 kbps, vilket ger en överföringstid för 
en byte data enligt formel 2 på: 
 

us
bps

10412
115200

1    (9 databitar + startbit + stopbit + paritetsbit = 12) 

 
 

Formel 2: N
bps

tbyte *1  

 
Där: tbyte = Överföringstiden för ett tecken 

bps = Överföringshastigheten i bitar per sekund 
N = Antal bitar 

 
 
 

Överföringshastighet (bps) 
9600 38400 230,4 k 
14400 57600 250 k 
19200 76800 500 k 
28800 115,2 k 1 Mbps 

Tabell 2. Några vanliga överföringshastigheter. 

 
 
4.2.1 Kontaktdon 
Som kontaktdon till TCN kan i stort sett vilket som helst användas, men det 
rekommenderade är att använda en vanlig 9-polig D-Sub kontakt. Se figur 6. 
Förutom de båda datasignalerna finns även två stift med matningsspänning på 
12V och tre stift för användning av aktiva splittrar om väldigt långa 
anslutningar till bussen behövs. Meningen är att förenkla användandet av en 
huvudbuss, exempelvis runt en lokal, med ett antal fasta kontaktdon på. Genom 
att använda sig av en aktiv splitter kan man då, om en nod är ansluten till 
kontakten, låta signalen gå fram ända till noden för att sedan återvända i 
samma kabel till kontaktdonet där den sedan fortsätter vidare till nästa fasta 
kontakt. 
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Splittern kan även se till att terminera bussen på rätt ställe om ingen nod är 
ansluten vilket förenklar in och urkopplande av noderna då man inte behöver 
komma ihåg hur termineringen ska vara. 
 
 

 
Figur 6. Rekommenderad anslutning av signalledare med 9-pol D-Sub. 

 

4.4 Meddelandestruktur 
 
Efter genomgången av det fysiska lagret har vi nu kommit fram till det som är 
det egentliga TCN-protokollet, nämligen datalänk lagret (lager 2 i OSI-
modellen). 
Eftersom TCN är ett så enkelt protokoll är detta den högsta nivån, förutom 
applikationslagret, som används. Resten av nivåerna är oanvända. 
I figur 7 visas paketstrukturen för ett komplett paket. 
 
 

 
Figur 7. Paketformat för ett standardmeddelande (frame). 

 
 
Först i paketet kommer en s.k. �”preamble�” med alternerande ettor och nollor 
(0x155) som används för att synkronisera noderna med varandra samt att 
detektera överföringshastigheten om inte detta är känt av noderna. Detta kan 
göras genom att starta en timer när en etta mottas och stoppa timern då 
efterföljande nolla mottagits, räknarvärdet kommer då beskriva tiden det tar att 
överföra en bit vilket sedan räknas om för att skrivas till kontrollregistret i 
UART:en. På detta vis kan en nod �”känna av�” vilken hastighet som används på 
bussen och automatiskt ställa in rätt parametrar. 
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En TCN-ram är uppdelad i fem delar, �”preamble", �”header�”, användardata, 
checksumma samt ett femte fält som används vid tidssynkronisering. 
I headern finns protokollflaggorna, sändar-, mottagaradress och datalängd, 
vardera en byte lång. 
Som nämndes tidigare i rapporten (4.2) används 9 bitar per byte. Denna 9:e bit 
är satt för �”preamble�” och �”postamble�” och gör att samtliga noder tar emot 
dessa. Dessa fungerar då som �”Start of Frame�” (SOF) och �”End of Frame�” 
(EOF) markörer. Detta underlättar för noderna att detektera när bussen är ledig 
eller ej. 
En annan fördel med denna 9:e bit är att en nod inte behöver ta emot alla bytes 
om ramen inte är adresserad till just denna nod, detta minskar belastningen på 
noden samt även effektförbrukningen. 
 
 
 
4.4.1 Adress bytes 
Som så många andra protokoll använder även TCN nodadressering, d.v.s. varje 
nod har en egen adress som bara den lyssnar på. Men förutom detta har TCN 
egenskapen att den även kan använda meddelandeadressering som används 
bl.a. av CAN-bussen. Då får varje meddelandetyp en egen adress och alla 
noder som är intresserade kan lyssna på just denna meddelandetyp. Det är upp 
till användaren att bestämma om nod- eller meddelandeadressering ska 
användas. 
Då TCN använder sig av 8-bitars adresser kan maximalt 255 st olika noder 
anslutas till samma buss vilket är mer än tillräckligt för de 
användningsområden som TCN riktar sig till. Av dessa 255 olika adresserna är 
ett par stycken reserverade för nätverket. 
Adress 255 är en multicast adress, dvs. alla noder lyssnar på den adressen. Då 
ett paket med denna adress sänds till alla anslutna noder är 
bekräftelsemekanismen (ACK/NAK) avstängd för att minimera bekymret med 
att många noder försöker sända ett ACK-paket till en och samma nod. 
Adress 0 är reserverad för en debugger eller liknande utrustning och ska inte 
användas av vanliga noder. 
Adress 254 är reserverad för en eventuell brygga till ett annat nätverk 
exempelvis för att ansluta flera TCN-nätverk med varandra via TCP/IP. 
 
 
SADR: Source Address 
 
Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 

 SADR [7:0] 
 
 
DADR: Destination Address 
 
Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 

 DADR [7:0] 
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Sammanfattning av adressutrymmet. 
 
Adress Beskrivning 

0 Reserverad för debugger eller liknande övervakningsutrustning. 
1-253 Kan användas fritt av noderna. 
254 Reserverad för eventuell brygga till ett annat nätverk. 
255 Multicast adress för att skicka ett paket till alla anslutna noder. 

 
 
 
4.4.2 Flaggor 
I protokollhuvudet finns totalt åtta bitar som används som flaggor vilka 
innehåller statusinformation och styr hur noderna tolkar paketet. 
 
 
Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 

 EXTP - TS FRGM PRS FCTR ACK1 ACK0 
 
 

 Bit 7 �– EXTP: Extended Protocol 
Denna bit anger om paketet använder ett utökat format eller om det är i 
standardformat. Detta är till för framtida utökningar, i dagsläget finns 
inget utökat format. 
 
EXTP Beskrivning 

0 Paketet är ett standardpaket 
1 Paketet är ett utökat paket 

 
 Bit 6 �– Reserverad för framtida bruk. 

 
 Bit 5 �– TS: Timesync 

Denna bit anger om paketet som tas emot är ett tidssynkroniserings-
paket eller inte. Är biten satt (1) består användardata av en tidstämpel 
som kan användas för att synkronisera nodens klocka. Är TS biten 
nollställd är paketet ett vanligt paket. 
 

TS Beskrivning 
0 Paketet är ett standardpaket 

1 Paketet innehåller tids-
synkroniserings information 
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 Bit 4 �– FRGM: Fragment 
När denna bit är satt (1) är paketet ett fragment av ett större paket och 
måste behandlas på lämpligt sätt. Är FRGM biten nollställd är paketet 
ett vanligt paket. 
Fragment stöds ej i dagsläget. 
 
FRGM Beskrivning 

0 Paketet är ett standardpaket 
1 Paketet är ett fragment 

 
 Bit 3 �– PRS: Packet Resent 

Denna bit anger om paketet som mottagits är en omsändning eller om 
det är första gången det sänds. Den används för att förhindra att 
duplicerade paket mottages om ett paket tappats eller blivit korrupt. 
 

PRS Beskrivning 
0 Paketet skickas första gången 
1 Paketet är en omsändning 

 
 Bit 2 �– FCTR: Flow Control 

Denna bit används av mottagaren för att signalera sändaren att inga fler 
paket kan tas emot exempelvis som följd av minnesbrist. När 
mottagaren åter kan ta emot paket skickas ett paket med FCTR 
nollställd. 
 
FCTR Beskrivning 

0 Normalläge 
1 Inga fler paket kan tas emot 

 
 Bit 1, 0 �– ACK: Acknowledge 

Dessa bitar används för att skicka en bekräftelse på att det senaste 
paketet mottagits korrekt eller inte. Dessutom används de av sändaren 
för att ange om en bekräftelse förväntas eller ej. Se även avsnitt 4.5.4. 
 
ACK1 ACK0 Beskrivning 

0 0 Ingen bekräftelse förväntas 
0 1 Bekräftelse förväntas efter varje paket 
1 0 ACK �– �”Paketet mottogs korrekt�” 
1 1 NAK �– �”Skicka om senaste paketet�” 

 
 
 
4.4.3 Datalängd 
Detta fält, som är en byte långt, beskriver hur många byte användardata som 
skickats och ska läsas in. Alla kombinationer mellan 0 och 255 är tillåtna att 
använda men det är upp till användaren att se till att alla noder som ska 
kommunicera med varandra har tillräckligt minne för att ta emot ett helt paket. 
Skulle en nod inte ha tillräckligt med minne för att spara ett (stort) paket tar 
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den emot paketet utan att spara några databytes och svarar sedan med ett NAK-
paket med ACK satt till �’11�’ och FCTR satt till �’1�’. Detta för att visa att den 
inte kunde ta emot paketet och inte vill att det skickas igen. Ett annat alternativ 
är att inte spara någon paketdata alls. 
Observera att detta är en extrem situation som inte bör kunna inträffa då 
paketlängder bör vara bestämda på förhand av användaren. 
 
 
DLEN: Data Length 
 
Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 

 DLEN [7:0] 
 
 
 
4.4.4 Användardata 
Efter datalängden kommer ett variabelt antal databytes med användardata. 
Antalet bytes kan variera mellan 0 och 255. Paket med längden satt till noll 
används mest för att skicka ACK/NAK eller annan statusinformation till 
sändaren. 
 
 
4.4.5 Checksumma 
Näst sista fältet i protokollet är en checksumma för att noderna ska kunna 
verifiera att inga överföringsfel har inträffat. Som checksumma används en 16 
bitars CRC-summa med följande generatorpolynom: 
x15+x14+x10+x8+x7+x4+x3+1 
Förövrigt är detta samma polynom som används för CAN men användaren är 
fri att välja vilket polynom som hon önskar. 
Skulle inte checksumman stämma ska den mottagande noden svara med ett 
NAK-paket (ACK satt till �’11�’) för att indikera för sändaren att paketet behöver 
sändas om. 
I checksumman ingår alla bytes i paketet förutom checksumman självt och 
�”preamble�”. Checksumman sänds med den minst signifikanta byten först 
(LSB). 
Om en 16-bitars CRC känns onödig kan även en 8-bitars checksumma 
användas istället. Detta spar en byte per ram samt gör beräkningen något lättare 
och snabbare att utföra. 
 
 
Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 

 CRC [15:8] 
 CRC [7:0] 
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4.4.6 Tidssynkronisering/EOF 
Detta fält används för att noderna ska känna av när bussen blir ledig, även om 
de inte mottagit hela föregående ram. Det används även som en strobe för 
tidssynkronisering när TS-biten är satt. Värdet är konstant 0x15A. 
Den används av de mottagande noderna för att uppdatera klockorna vid en och 
samma tidpunkt eftersom det inte går att uppdatera dem när tidsinformationen 
precis har mottagits då noden inte vet om paketet är felfritt eller ej. Först när 
checksumman har kontrollerats kan noden uppdatera klockan, och för att 
minimera effekterna av att olika noder har olika beräkningskapacitet görs 
uppdateringen när sista biten av detta fält mottagits. 
 
 
4.4.6 ”Interpacket gap” 
Efter varje paket finns ett utrymme där ingen sändning är tillåten, ett så kallat 
�”interpacket gap�” (IPG). Denna tid fyller flera syften. Dels är den till för att ge 
noderna lite extra tid att behandla ett mottaget paket innan ett nytt börjar tas 
emot. Dels, för att minska risken att flera noder börjar sända direkt efter ett 
paket mottagits, och därigenom förstöra varandras överföringar. Om man låter 
välja IPG med ett visst mått av slumpmässighet, kanske även baserat på nodens 
adress, kan denna risk minimeras.  
 
 
 

4.5 Felhantering 
 
Eftersom meningen med datakommunikation är att överföra data mellan olika 
noder och data förväntas att vara identiskt hos både sändare som mottagare 
behövs någon form av felhantering. 
TCN använder sig av ett flertal olika former av felhantering vilka listas här 
nedan från lägsta till högsta nivån: 
 

 Formatfeldetektering 
 Bytefeldetektering 
 Checksummefel 
 ACK-fel 

 
 
4.5.1 Formatfeldetektering 
Formatfeldetekteringen har som uppgift att kontrollera att vissa förutbestämda 
bitar har ett riktigt värde. Vanligtvis är detta avgränsare mellan de olika delarna 
av paketet eller i detta fall, de start och stopp bitar som UART�’en använder sig 
av. Även paritetsbiten tillhör denna kategori. 
Då det är UART�’en som hanterar dessa fel gör att formatfeldetekteringen 
kommer ske helt i hårdvara utan att man behöver bekymra sig om det. Det enda 
som krävs av mjukvaran är att den läser av de statusbitar som UART�’en sätter 
när den har detekterat ett fel. Ett formatfel indikerar allt som oftast en kollision 
men kan även uppstå som resultat av störningar. 
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4.5.2 Bytefeldetektering 
Av alla feltyper är detta den enda som enbart kan uppstå hos den sändande 
noden. På det sättet TCN är uppbyggt kommer varje byte som sändaren skickar 
ut på nätverket också att tas emot av sändaren. På detta vis är det möjligt för 
sändaren att jämföra dessa och se om det skiljer sig åt eller inte. Ett bytefel 
uppstår då sändaren tar emot ett annat värde än vad den skickade. 
Detta fel kan endast uppstå efter en kollision alternativt som ett resultat av ett 
allvarligt bussfel, kortslutning eller liknande. Eftersom sändaren och 
mottagaren sitter i samma krets är sannolikheten att det rör sig om en störning 
nästan lika med noll. 
 
 
4.5.3 Checksummefel 
Varje paket har en 8/16-bitars checksumma (eller CRC) som kontrolleras efter 
att sista byten av paketet läst in. 
Checksumman används endast för att detektera överföringsfel som beror på 
elektromagnetiska störningar och liknande. 
 
 
4.5.4 ACK-fel 
Sen sista felhanteringsmekanismen är ACK-felen. TCN använder sig av en 
variant av �”PAR/ARQ�”7 för att styra hur ACK-meddelanden skall hanteras [8 
s.208]. Varje gång en nod mottagit ett paket måste den svara med en ACK-ram 
så att sändaren får en bekräftelse på att paketet nått mottagaren utan några fel 
inträffat. Får mottagaren ingen bekräftelse kommer denna skicka om paketet 
efter en viss tid. Vanligtvis är detta en tom ram med ACK-bitarna satta på 
lämpligt sätt, dock finns möjligheten att utnyttja �”piggybacking�” och skicka 
ACK-data tillsammans med ett riktigt paket för att utnyttja bussen mer 
effektivt. 
Det finns dock ett undantag till denna regel, om sändaren inte behöver någon 
bekräftelse kan den låta bli att sätta ACK-bitarna i protokollflaggorna, då 
kommer inte mottagaren att skicka någon ACK-ram. Detta kan vara användbart 
om man redan har en väldigt säker kommunikation eller då det inte spelar så 
stor roll om ett paket försvinner på vägen. 
 
 
 

4.6 Tidssynkronisering 
 
I vissa tillämpningar kan det vara önskvärt att alla noder på nätverket delar en 
gemensam klocka, för att t.ex. tidstämpla mätdata. Ofta kan ett protokoll för 
tidssynkronisering bli väldigt komplext speciellt om kraven på noggrannhet är 
väldigt höga. Ett exempel på ett sådant protokoll är NTP (Network Time 
Protocol) [10] som används för att synkronisera datorer anslutna via TCP/IP 
mot en central tidsserver. Att implementera detta protokoll i en 8-bitars 

                                                 
7 Positive Acknowledgment with Retransmission/Automatic Repeat reQuest 
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mikrokontroller är i och för sig möjligt men skulle ta upp alldeles för stor del 
av minnet och resurser för att vara lämpligt. 
Ett annat, lovande synkroniseringsprotokoll är PTP (Precision Time Protocol) 
[11] som delvis är avsett för något mindre mikroprocessorer. Men även detta 
protokoll är väl komplext för TCN men skulle nog vara fullt möjligt att 
implementera även om vissa förenklingar kanske behöver göras. 
Den tidssynkroniseringsfunktion som finns i TCN är inte lika avancerad som 
de övriga två men betydligt enklare att implementera och kräver inte heller 
samma mängd beräkningar för en synkronisering. Nackdelen med denna typ av 
synkronisering är att noggrannheten inte blir lika bra som de övriga protokollen 
samt att vissa justeringar kan behövas i mjukvaran, men om kraven inte är så 
höga duger det bra. 
Allt bygger på antagandet att data som läggs ut på bussen finns tillgänglig för 
alla noder samtidigt och momentant, d.v.s. en bit som skickas av en nod 
kommer i samma stund att finnas hos alla andra noder också. Detta stämmer 
tillräckligt bra så länge som den totala busslängden inte blir för lång. Då TCN 
är avsedd för mindre nätverk och kortare distanser är detta inte ett problem. 
För att beräkna propageringstiden kan följande formel användas. 
 

Formel 3: 
Cv

l
t

u

m
d  

 
Där: td = Propageringstiden 

lm = Längden på överföringsmediet (kabeln) i meter 
vu = Mediets utbredningshastighet i procent av C 
C = Ljushastigheten (299 792 458 m/s) 

 
 
Om vi antar att utbredningshastigheten för kabeln är 64 procent av 
ljushastigheten C, vilket är ett ganska vanligt värde, och totala busslängden är 
20 meter kommer tiden för signalen att färdas från ena sidan till den andra 
vara: 

ns
C

mtd 104
64.0
20  

 
vilket är betydligt kortare än vad bit-tiden är. Vid 115,2 kbps tar det: 

us
bps

68,8
115200

1 att överföra en bit. På den tiden har signalen hunnit färdats 

över 2,6 km eller 130 gånger fram och tillbaka på bussen. Antagandet kan 
därför sägas stämma för denna exempelbuss men vi kommer få en fördröjning 
mellan ändpunkternas noder på ca 0,1 us, men för de tillämpningar som TCN 
riktar sig till är detta inget problem då noggrannhetskraven inte är så höga. 
 
Det hela fungerar genom att när en nod vill synkronisera de andra noderna 
skickar den ett (broadcast) paket med timesync-biten satt och en tidsstämpel i 
användardatat. Alla noder på nätverket kommer att ta emot paketet som vanligt 
men när �”headern�” mottagits upptäcker de att synk-biten är satt och när sedan 
användardatat tas emot kommer de en eller två byten tolkas som en tidstämpel 
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som ska sparas till räkneregistret så att nodens klocka uppdateras. Det finns 
dock ett par begränsningar med detta sätt att synkronisera noder på, alla måste i 
praktiken vara av samma typ och använda samma klockfrekvens. Skulle en nod 
vara snabbare än de andra kommer den att uppdatera sin räknare tidigare 
eftersom det tar en viss tid att beräkna checksumman för paketet. Ett sätt att 
lösa detta på eller i alla fall förbättra det är att införa en extra byte med ett 
konstant värde (säg 0x5A) efter checksumman som används som trigger. När 
noderna tar emot denna byte uppdaterar de räknarna med den tidigare mottagna 
tidstämpeln. Det finns dock fortfarande ett problem kvar, överföringen tar ju en 
viss tid. För att inte tiden ska gå baklänges eller stå still under synkroniseringen 
behöver den sändande noden kompensera för detta i tidstämpeln som den 
skickar genom att lägga till den beräknade överföringstiden till räknarvärdet. 
Då överföringstiden är känd är detta inte ett stort problem. 
En sak som är värd att notera är att alla noder, till och med sändaren 
synkroniseras mot sändaren av tidstämpeln. 
 
I ett test av tidssynkroniseringen mellan noder, där en skickade tidsinformation 
till de övriga, uppmättes felet i medeltal till ca 20-40 ns mellan noderna. Detta 
är betydligt bättre än tänkt men det kräver att man justerar mjukvaran till de 
fysiska förhållandena då felet beror på många faktorer som exempelvis avstånd 
till och beräkningskapacitet hos noderna. 
 
Mätningen av tidsdifferensen mellan noderna utfördes genom att en varsin I/O-
pinne från vardera nod anslöts till en logikanalysator (Tektronix TLA 704). 
Noderna hade ett lite program som, när de mottagit ett paket med tidssynk-
biten satt, lät I/O-pinnen gå låg så fort de uppdaterat den interna timern. En av 
noderna användes som sändare av synkinformation varje gång en knapp 
trycktes in. 
På detta vis var det enkelt att mäta tiden mellan dessa flanker som då även 
representerar tidsfelet mellan noderna (se figur 8). 
 
 

 
Figur 8. Mätning av noggrannhet vid tidssynkronisering m.h.a logikanalysator. 
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5. Referensdesign 
 
 

5.1 Utvecklingskort 
 
För att underlätta utveckling och testning av protokollet har ett enkelt 
utvecklingskort framtagits. Det är främst anpassat för Atmels utvecklingskort 
för AVR-mikrokontrollern, STK500 men kan givetvis även användas 
tillsammans med andra utvecklingssystem. 
Bland de fåtal komponenter på kortet är den viktigaste RS-485 drivkretsen 
MAX485E8 från Maxim. Den ser till att omvandla de logiska signalnivåerna 
från UART:en till de differentiella signaler som RS-485 använder sig av. De 
övriga komponenterna är motstånd för terminering och �”biasering�” av bussen. 
Biaserings-motstånden används för att se till att bussen har ett definierat värde 
(ca 200mV mellan signalledarna) även om ingen nod driver bussen, detta kan 
annars utgöra ett problem. 
 
 

 
Figur 9. Schema för utvecklingskortet som användes. 

 

                                                 
8 Maxim, MAX485E Datasheet, http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1487E-
MAX491E.pdf 
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5.2 Referensdesign 
 
Förutom utvecklingskortet som ska vara så enkelt som möjligt har även en mer 
komplett referensdesign tagits fram. Den kan kopieras direkt in till 
kretsschemat för att på så vis snabbt kunna lägga till nätverks funktionalitet till 
en existerande design. 
Nätverksgränssnittet bygger i huvudsak på en RS-485 linjedrivare från Maxim, 
MAX481CSA (IC1). Den har låg strömförbrukning (500 uA), klarar höga 
överföringshastigheter (upp till 2,5 Mbit) samt har extra skydd för ESD vilket 
har visat sig vara en stor fördel. Egentligen kan man nöja sig med detta om 
man bara vill skapa ett litet testnätverk men ska man ansluta noden till ett 
�”riktigt�” nätverk behövs några extra skyddsmekanismer. 
Ett sätt att förbättra skyddet mot överspänningar och transienter är att montera 
antingen zenerdioder eller speciella TVS-dioder mellan ingångsbenen A, B och 
jord på drivkretsen (IC1). En eventuell överspänning kommer då att kortslutas 
till jord via dioderna. På detta sätt kan man avlasta drivkretsens interna ESD-
skydd och öka tåligheten mot transienter. 
Detta skyddar drivkretsen hyfsat men för att skydda mikrokontrollern behövs 
något sätt att galvaniskt isolera nätverket från resten av noden, detta görs med 
fördel med hjälp av optokopplare. IC2-IC4 är optokopplare av typen 
HCPL0600 som ser till att mikrokontrollern hålls helt isolerad från nätverket. 
När det gäller optokopplare är det viktigt att välja en typ som har snabb stigtid 
och kan klara av höga datahastigheter. Normalt sett är de relativt långsamma. 
Optokopplarna som används här har däremot inga problem att klara 
överföringshastigheterna som används (upp till 10 Mbit). 
Ett alternativ till optokopplare är att använda kretsar som använder magnetiska 
eller elektriska fält för att överföra informationen galvaniskt. Dessa brukar vara 
ännu snabbare samt vissa har även en hel RS-485 drivare inbyggt i samma 
chip. Ett exempel är IL3685 från NVE Corporation. 
IC5 är en DC/DC-omvandlare som ser till att bl.a. IC1 får matningsspänning 
från resten av kretsen utan att den elektriska isoleringen bryts. 
 
En komponentlista finns i appendix B. 
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Figur 10. Isolerat gränssnitt för RS-485 
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6. Drivrutiner 
 
För att förenkla användandet av TCN-protokollet finns en nätverksstack för 
Atmels AVR-mikrokontroller tillgänglig.  
Drivrutinsfunktionerna är samlade i ett bibliotek som enkelt går att integrera i 
en befintlig applikation. På detta sätt slipper användaren (programmeraren) 
bekymra sig över funktionerna för TCN-nätverket. Det räcker med att man 
känner till vilka funktioner biblioteket erbjuder och deras parametrar. Resten 
hanteras av biblioteksfunktionerna. 
Då mjukvara av naturen är föränderlig är det inte säkert att informationen i 
detta dokument är helt korrekt. Informationen här skall därför endast ses som 
en grov genomgång av basfunktionerna. 
 
Drivrutinerna och alla dess filer tillsammans med dokumentation finns att 
hämta från projektets hemsida (se referenser). 
Lite beroende på vilka delar som tas med vid kompilering så upptar 
protokollstacken ca 1-2 kB programminne och ca 100 byte RAM. Det är inte 
många mikrokontrollers som inte har resurser nog att köra en TCN stack. De 
som inte kan det brukar inte heller gå att programmeras i ett språk som C. 
 
 
6.1 Basfunktioner 
De viktigaste funktionerna i TCN implementationen är: 
 
void TCN_InitNetwork( uint8_t bitrate, 

uint8_t local_address, 
uint8_t flags); 

uint8_t TCN_RegisterCallbackFunction(tcn_hooks_t type, 
void (*callback)(void)); 

uint8_t TCN_SendPacket(tcn_pkg_t *pkg, uint8_t flags); 
uint8_t TCN_CopyPacket(tcn_pkg_t* fromPkg, 

 tcn_pkg_t* toPkg, 
 uint8_t* toPkgData); 

uint8_t TCN_GotNewMessage(void); 
 
 
Dessa hanterar initiering av protokollstacken, sändning och mottagning av 
paket samt en funktion för att registrera s.k. �”callback�”-funktioner. Dessa 
fungerar som avbrottsfunktioner (eng. interrupt) och körs automatiskt av 
protokollstacken när vissa händelser sker, ex. mottagning av ett paket, bussfel 
mm. 
 
Förutom dessa funktioner finns ett par datatyper som man behöver känna till 
för att kunna använda biblioteksfunktionerna. De används för att få struktur på 
alla inställningar samt att hålla ihop variabler som tillhör samma meddelande. 
De viktigaste datastrukturerna som TCN-biblioteket använder sig av är dessa: 
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tcn_pkg_t: 
 
Denna datastruktur är en modell av ett TCN-meddelande och innehåller all 
information om meddelandet som biblioteksfunktionerna behöver. 
 
saddr �– Den sändande nodens adress. 
daddr �– Den mottagande nodens adress. 
flagreg�– Byte som innehåller protokollflaggor, där varje flagga är namngiven. 
len �– Längden på meddelandet. Kan variera mellan 0 och 255 byte. 
data �– En pekare till en buffert där meddelandets innehåll lagras. 
crc �– Meddelandets checksumma. 
 
 
 
 
Deklaration: 
 

typedef struct { 
 uint8_t saddr; 
 uint8_t daddr; 
 union { 
  uint8_t all; 
  struct { 
   uint8_t extended :1, 
    rxok  :1, 
    timesync :1, 
    is_fragment :1, 
    is_resent :1, 
    flowctl  :1, 
    ack1  :1, 
    ack0  :1; 
  }; 
 } flags; 
 uint8_t len;             // Payload data length 
 uint8_t *data;         // Payload data 
 uint16_t crc;           // Checksum 8/16 bit 
} tcn_pkg_t; 
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tcn_statistics_t: 
 
I denna datastruktur sparar nätverksdrivrutinen diverse statistik om hur många 
meddelanden som skickas, antal fel mm. Denna funktion är mest användbar vid 
test och utveckling och går att stänga av. 
 
rx_pkg �– Antal mottagna (felfria) paket. 
tx_pkg  �– Antal skickade paket. 
pkg_retry �– Antal omsändningar. 
pkg_collision �– Antal kollisioner. 
pkg_failure �– Antal packet som inte gick att skicka. 
crcerr  �– Antal CRC-fel. 
ackerr  �– Antal paket där ingen nod svarade med ACK. 
biterr  �– Antal lågnivå bitfel (USART fel). 
 
 
 
 
Deklaration: 
 

typedef struct { 
 uint16_t rx_pkg; 
 uint16_t tx_pkg; 
 uint16_t pkg_retry; 
 uint16_t pkg_collision; 
 uint16_t pkg_failure; 
 uint16_t crcerr; 
 uint16_t ackerr; 
 uint16_t biterr; 
 uint16_t nosync; 
} tcn_statistics_t; 



Uppsala universitet Examensrapport 
Institutionen för informationsteknik Nätverksprotokoll för RS-485 
 
 

 29

7. Summering 
 
Denna examensrapport har visat hur kraven från kapitel 2.1 kan realiseras till 
ett komplett protokoll för små mikrokontrollerkretsar. Rapporten har även gått 
igenom grundläggande teori om seriekommunikationsstandarderna RS-232, 
RS-422, RS-485 samt behandlat vikten av korrekt terminering av bussen när 
högre överföringshastigheter används. Dessutom har en metod för 
tidssynkronisering anpassat för små mikrokontrollers utvecklats samt 
implementeras. 
 
Under arbetet med denna rapport och protokollspecifikation har en första 
implementation av TCN gjorts. Det är en hyfsat komplett version som hanterar 
de grundläggande funktionerna som sändning och mottagning av paket (dock ej 
fragment) samt tidssynkronisering. 
En komplett protokollstack skulle behöva ytterligare utveckling av 
flödeskontroll och smartare hantering av udda fel som kan uppstå. Exempelvis 
skulle man kunna låta sända om endast delar av ett paket. 
 
Resultaten av arbetet finns tillgängligt på projektets hemsida. Dessutom finns 
en demo video som visar ett enkelt test med tre noder som skickar data till 
varandra. I videon beskrivs även hur tidssynkroniseringen går till samt hur en 
TCN-ram ser ut på bussen. 
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Appendix A 
 
 

A.1 Flödesdiagram 
 
På följande tre sidor finns flödesdiagram över sändning och mottagning av en 
ram. Diagrammen visar i grova drag hur sändning och mottagning av data går 
till. 
Drivrutinen utnyttjar en avbrottsrutin för både sändning och mottagning 
nämligen �”USART Receive Complete Interrupt�”. Den körs varje gång en byte 
mottagits av processorns UART. Eftersom varje nod även �”hör�” vad den själv 
sänder ut behöver man som första åtgärd i avbrottsrutinen kontrollera om 
någon sändning eller mottagning pågår eller inte. Beroende på detta kommer 
antigen rutinen för att sända eller ta emot en ram att köras. 
 
Första delen (s. 32) hanterar, förutom att särskilja på RX eller TX, även SOF 
och EOF markörerna samt en del felhantering.  
 
Rutinen för mottagning (s. 33) består främst av en tabell med olika tillstånd 
som beskriver fälten i en TCN-ram. För varje tillstånd finns en handling som 
skall utföras, vanligtvis att spara data på lämpligt ställe eller uppdatera flaggor 
som styr mottagningen av en ram. 
 
Rutinen för sändning (s. 34) är i grunden lik den för mottagning med en tabell 
med de olika tillstånden. Denna är dock ännu enklare i sitt utförande.
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Appendix B 
 
 

B.1 Komponentförteckning 
 
Komponentförteckning för referensdesignen i figur 10. 
 
 

Komponent Värde Kapsel 
R1 120 0603 
R2 100 0805 
R3, R7, R8 390 0603 
R4, R5, R6 10k 0603 
   
Kondensatorer   
C1, C2, C3, C4, C5, C6 100nF 0603 
   
Halvledare   
D1, D2 Zenerdiod, 12V eller TVS SOD80 
IC1 MAX481CSA SO8 
IC2, IC3, IC4 HCPL0600 SO8 
IC5 DC/DC 5V NME 
   
Övrigt   
K1,K2 Tillverkas av stiftlister  
J1 Tillverkas av stiftlister  
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