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Abstract 

The automotive industry is a constantly pressed market with high expectations on 
safety. The high safety requirements often lead to long and expensive development 
time with the majority being spent on developing the hardware and software to meet 
the requirements. In an attempt to reduce development time smart sensors were 
examined. These sensors are not dependent on an external processor to function but 
can send the data using sophisticated serial interfaces on their own. Internal signal 
checking, sensor correction and the ability to measure distance make these sensors 
extremely powerful and useful for the automotive industry. 

To make sure that a sensor solution meets the high requirements a study of both the 
circuit and communication protocol were required. To study the communication 
protocols a data collection of existing research regarding the most common protocols 
for smart sensors were performed. Pros and cons were investigated surrounding the 
different protocols and conclusions regarding what protocol is best suited for the 
automotive industry were made from this study. 

To keep the study regarding hardware safety realistic for the automotive industries 
perspective a method described in the automotive standard ISO26262 was used. A 
prototype was developed to prove that smart sensors can in fact be used in a real 
product built for automotive purposes. The prototype in question was a gear shifter. 

The conclusions presented in this report show that smart sensors are viable in an 
automotive product. The high internal safety of the smart sensors in combination 
with the reliable communication protocol SENT makes them well suited for safety 
critical solutions in the automotive industry. 
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Sammanfattning 

Bilindustrin är en ständigt pressad marknad med höga säkerhetskrav på 
slutprodukten. De höga säkerhetskraven leder därför ofta till långa och dyra 
utvecklingstider och majoriteten av denna tid läggs på utveckling av hård- och 
mjukvara för att uppnå de höga säkerhetskraven. I ett försök att minska denna 
utvecklingstid undersöks i denna rapport smarta sensorer. Detta är sensorer som inte 
är beroende av en extern processor utan som själva kan skicka data med hjälp av 
avancerade kommunikationsgränssnitt. Intern signalkontroll, sensorkorrigering och 
möjlighet att mäta avstånd gör dessa sensorer extremt kraftfulla och attraktiva för 
bilindustrin. 

För att förvissa sig om att en konstruktion håller en hög säkerhetsnivå krävs en studie  
av både kretslösningar och kommunikationsgränssnitt. Studien av 
kommunikationsgränssnitten bestod av en datainsamling från existerande forskning 
för de vanligast förekommande gränssnitten hos smarta sensorer. För- och nackdelar 
studerades sedan hos de olika gränssnitten och slutsatser för vilket gränssnitt som är 
mest lämpat för bilindustrin härleddes från denna studie. 

För att hålla undersökningen kring säkerhet hos hårdvaran realistisk ur bilindustrins 
synvinkel valdes en undersökningsmetod beskriven i standarden ISO26262. En 
prototyp togs fram för att visa att en smart sensor går att använda i en riktig produkt 
ämnad för bilindustrin. Produkten i den här studien bestod av en växelspak. 

Slutsatserna som presenteras i denna rapport visar på att smarta sensorer är fullt 
användbara för bilindustrin. Deras höga interna säkerhet i kombination med det 
pålitliga kommunikationsgränssnittet SENT gör dem väl lämpade för 
säkerhetskritiska lösningar inom bilindustrin.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Bilindustrin är en snabbt växande marknad och bilar blir ständigt mer avancerade. 
Fler system i bilen övervakas av elektronik och tidigare mekaniska system blir istället 
elektroniska. För att kunna ersätta tidigare mekaniska system krävs avancerad 
elektronik uppbyggd av sensorer och processorer med en stor mängd mjukvara [14]. 
Smarta sensorer som kan fungera utan en processor är därför mycket attraktiva för 
att drastiskt minska utvecklingstiden då ingen mjukvara är nödvändig. Sensorerna 
har utvecklats avsevärt och de nya 3D och 2D sensorerna är otroligt avancerade med 
omfattande självtest och seriekommunikation [22]. Höga krav ställs på hårdvara 
ämnad för bilindustrin och hårdvarufel måste kunna upptäckas och hanteras på ett 
säkert sätt. Ett felavläst meddelande från en sensor eller en trasig komponent får 
alltså inte resultera i en situation som inte kan hanteras på ett säkert sätt. För att 
förebygga dessa former av fel används bland annat standarder, som i detalj beskriver 
hur man ska arbeta för att få en säker konstruktion till exempel ISO 26262 [5]. 
 
Ett exempel på en standard som hjälper till i förebyggandet av fel är ISO 26262. Inom 
ISO 26262 använder man begreppet Automotive Safety Integrity Level (ASIL) 
beteckningen för att uttrycka vilken klassificering ett visst system har. ASIL-A 
betecknar nivån med de lägsta säkerhetskraven och ASIL-D den högsta [15]. De 
högsta säkerhetsnivåerna sätter höga krav på hård- och mjukvaran, här får inga 
allvarliga fel vara ohanterliga eller oupptäckbara. De lägsta nivåerna sätter i sin tur 
förhållandevis låga krav, dessa kan användas av system som hanterar till exempel 
ljusnivå eller annan visuell indikering och som inte direkt kan leda till en olycka vid 
ett fel. En säkerhetsnivå sätts genom en undersökning av sannolikheten att ett fel 
uppkommer, hur lätt felet kan kontrolleras och resultatet av detta fel. Ett fel som 
uppkommer förhållandevis ofta och kan resultera i en svår olycka skulle behöva 
uppfylla en högre nivå av säkerhet. En hög säkerhetsnivå är mycket svår att uppfylla. 
Mycket utvecklingstid går därför åt till att göra de problem som kan uppstå 
upptäckbara. Genom att använda så kallade Failure In Time (FIT) som är förväntade 
fel inom en miljard timmar, och beräkningsformler, kan ett mått för systemets 
säkerhet räknas ut. Detta mått är en kombination av Probabilistic Metric for random 
Hardware Failures (PMHF) som beräknas med hjälp av de säkerhetskritiska 
komponenternas FIT-värden, Latent Fault Metric (LFM) och Single Point Fault 
Metric (SPFM) (International Standardization Organization, 2011). SPFM är ett mått 
på risken att ett fel uppstår i huvudkonstruktionen och LFM är risken att ett fel 
uppstår i säkerhetsmekanismerna som ska förhindra SPFM. Detta ligger till grund för 
vilken säkerhetsklassifikation en konstruktion till slut uppnår. Ett FIT-värde 
representerar hur många fel som förväntas under en miljard timmar av aktiv 
användning [28]. Det är tillverkarna av sensorernas ansvar att tillhandahålla FIT-
värdena för en viss sensor då testerna är mycket precisa och tidskrävande. 
Avancerade integrerade kretsar innehåller väldigt komplexa konstruktioner vilket gör 
det svårt för en utomstående person att beräkna ett totalt FIT-värde. För att en 
konstruktion skall uppnå en viss säkerhetsgrad, är det inte nödvändigt att använda 
enbart komponenter med låga FIT-värden. Ett delsystem baserat på redundanta 
komponenter med relativt höga FIT-värden kan uppnå ett totalt lägre FIT-värde om 
man konstruerar delsystemet på ett sätt att man drar fördel av redundansen [26]. 
 
Gränssnittet hos smarta sensorer varierar och de har alla sina för-och nackdelar. Den 
tekniska nivån på sensorns gränssnitt kommer i många fall att reflekteras i priset. 
Sensorer med avancerade Controller Area Network (CAN), Local Interconnect 
Network (LIN) eller Inter-Integrated Circuit (I2C) gränssnitt finns på marknaden 
men ersätts ofta med billigare alternativ med PWM-baserade eller analoga gränssnitt. 
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För bilindustrin med hög prispress kommer ofta en billigare sensor med ett säkert 
PWM-baserat gränssnitt att väljas. Det mest fördelaktiga är dock som beskrivs i [27] 
att använda sig av ett sensornätverk: Genom att koppla ihop två eller flera sensorer 
kan man uppnå en hög kommunikationshastighet och mycket hög reliabilitet. 
 

1.2 Problembeskrivning 

Då bilindustrin är extremt prispressad är det viktigt för tillverkarna att minimera 
kostnaderna på produkterna för att vara konkurrenskraftiga. Detta är mycket svårt då 
kraven på hård- och mjukvara ofta leder till lång utvecklingstid och i sin tur en dyrare 
produkt. Smarta sensorer skulle kunna vara en dellösning på detta då de innehåller 
all nödvändig elektronik för att kontrollera signalen från sensorn samt skicka denna 
till bilens övervakningssystem med hjälp av ett seriellt gränssnitt. En sådan 
sensorkonstruktion skulle kunna användas på en mängd olika ställen i en bil, till 
exempel positionsdetektering i en växelspak eller för att mäta position på pedalerna. 
För att företag skall våga satsa på en övergång från enkla sensorer med en extern 
processor till smarta sensorer vill företagen vara säkra på att smarta sensorer 
verkligen fungerar. För att visa att smarta sensorer går att använda i bilprodukter 
togs en prototyp fram, i form av en växelspak och en Electronic Control Unit (ECU). 
En hårdvarukonstruktion implementerades i en existerande växelspak och en ECU 
användes för att översätta signalerna och representera dessa visuellt för användaren. 
Genom att bygga en prototyp ville författarna visa att smarta sensorer går att 
använda i bilprodukter och samtidigt uppnå en hög säkerhetsnivå. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I introduktionen framgick det att dagens bilar blir mer och mer avancerade, samtidigt 
som säkerhetskraven är hårda vilket medför mycket elektronik för att försäkra sig om 
att signalerna från sensorerna är pålitliga. För att uppnå de höga säkerhetskrav som 
efterfrågas behöver man avancerade konstruktioner. Detta blir både kostsamt och 
tidskrävande för utvecklarna. Smarta sensorer innehåller flera funktioner som en 
processor normalt sett skulle behöva hantera, vilket innebär att man skulle kunna 
reducera hårdvara och mjukvaran. Användandet av smarta sensorer kan därför bli 
mycket attraktivt för många bilföretag. Syftet med denna studie begränsas dock något 
i sin omfattning till att undersöka om det är möjligt att uppnå ASIL-C med smarta 
sensorer för detektering av en växelspaks positionsläge. Detta gör undersökningen 
realistisk och utförlig i enlighet med de metoder som beskrivs i ISO26262. Utan ett 
tillförlitligt kommunikationsgränssnitt kan man inte säkerställa att data som man får 
från sensorn är korrekt. Det måste därför vara störtåligt och kunna detektera 
överföringsfel, därav följer våra två första frågeställningar: 

 Vilka för- och nackdelar har vanligt förekommande kommunikations-
gränssnitt hos smarta sensorer? 
 

 Vilket eller vilka kommunikations-gränssnitt hos smarta sensorer lämpar sig 
bäst för en produkt ämnad för bilindustrin? 

 
För att kunna uppnå ASIL-C räcker det inte att bara kommunikationen är tillförlitlig, 
hårdvaran måste också hålla en mycket hög säkerhetsnivå. Den tredje 
frågeställningen blir därför: 

 Hur kan man uppnå en hög säkerhetsnivå i ett system som använder sig av 
smarta sensorer? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 

För att kunna besvara frågeställningarna togs en hårdvarukonstruktion fram, som 
följde ASIL-C säkerhetsstandard från ISO 26262. Kommunikationsgränssnittet 
valdes med stor tyngd på ett meddelandes säkerhet och störtålighet. Sättet signalen 
kunde eller borde hanteras på var inte del av undersökningen. Konstruktionen av en 
ECU var inte heller del av undersökningen då den enbart användes för visuell 
representation av växelspakens lägen.  
Då tiden var begränsad valdes enbart sensorer med hallelement och gränssnitten 
begränsades till de valda sensorerna hade tillgång till. De valda sensorerna hade alla 
olika konfigurationer av intern signalkontroll samt kommunikationsgränssnitt, för att 
kunna undersöka flera olika sensorlösningar. 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med en kort beskrivning av ämnets bakgrund. Därefter följer en 
beskrivning av problemet i fråga. Ett syfte beskrivs sedan och frågeställningar härleds 
från detta. I följande kapitel framgår hur undersökningen utfördes samt vilka 
metoder som användes för att besvara frågeställningarna. Tredje kapitlet beskriver all 
teori som användes för att besvara frågeställningarna mer djupgående. I kapitel fyra 
beskrivs det tekniska ramverk som ligger  till grund för de två första 
frågeställningarna. Därefter beskrivs allt empiriskt material, som innehåller all 
insamlad data som användes för att besvara frågeställningarna. Sedan analyseras 
insamlad data och teori och utifrån detta identifierades ett resultat. I sista kapitlet 
följer en sammanfattande beskrivning av resultatet, samt rapportens slutsatser och 
möjlig  vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första och andra frågeställning gjordes först en undersökning 
om vilka kommunikationsgränssnitt som finns tillgängliga. När de olika 
kommunikationsgränssnitten identifierades gjordes en undersökning av existerande 
litteratur gällande dessa gränssnitt för att förstå deras funktionalitet. Utifrån 
informationen som samlades in under undersökningen valdes de vanligast 
förekommande kommunikationsprotokollen ut. För att besvara studiens tredje 
frågeställning gjordes först en grundlig litteraturstudie. Här studerades vilka metoder 
och uträkningar som bör utföras för att komma fram till en sensorkonstruktions 
säkerhet. Därefter testades olika sensorlösningar med metoderna från 
litteraturstudien. När testerna utförts utvecklades en prototyp baserat på resultatet 
från testerna för att validera lämpligheten hos de olika sensorlösningarna. 

2.2 Arbetsprocessen 

För att kunna svara på studiens frågeställningar valdes design science. Det innebär 
att man tar fram en artefakt samt besvarar studiens frågeställningar för att utöka 
kunskapsmassan om artefakten. Artefakten i denna studie är en prototyp som skall 
känna av och indikera vilket växelläge en växelspak befinner sig i. Teori inom 
vetenskapliga arbeten kan i grunden hanteras på två sätt, induktivt och deduktivt. 
Om en empirisk studie utförs på en framtagen frågeställning och teorin används för 
att bättre förstå resultatet har man en induktiv ansats [18].  En deduktiv ansats har 
man när litteraturen ligger till grund för hypoteser som sedan testas för att antingen 
förkastas eller verifieras [18]. I detta arbete valdes en deduktiv ansats vilket 
motiveras i slutet av detta kapitel. Arbetet inleddes med en datainsamling där olika 
sensorer som ansågs lämpliga för vår prototyp identifierades. För att hålla mängden 
sensorer låg i en eventuell konstruktion valdes endast sensorer som kunde mäta 
avstånd. De vanligaste gränssnitten hos dessa sensorer låg sedan till grund för den 
första och andra frågeställningen. Vid undersökningen av den tredje frågeställningen 
utfördes en säkerhetsanalys för att identifiera de säkerhetskritiska komponenterna 
som kan ses i bilaga 2 och 3. Tabellerna i bilaga 2 och 3 visar resultatet från 
författarnas säkerhetsundersökning för de valda sensorerna. Varje enskild tabell visar 
resultat av tre felorsaker, kortslutning, avbrott och degradering. Kolumnerna 
beskriver om felen är upptäckbara, om de hanteras, om de överträder säkerhetsmålet 
samt risk för förekomst. Risken för förekomst rankas mellan 1-10 där 1 betyder 
mycket osannolikt och 10 betyder mycket sannolikt. En mer utförlig förklaring av 
denna säkerhetsanalys hittas i bilaga 1. Resultatet av denna analys fördes sedan in i 
en FMEDA där konstruktionens totala säkerhet räknas ut. Arbetsprocessen för att 
besvara den andra frågeställningen följde standarden ISO 26262. För vidare 
information om ISO 26262 se kap 3.1. Eftersom frågeställningar tagits fram från 
existerande forskning kommer arbetet ha en deduktiv ansats. Frågeställningarna 
testas sedan i en empirisk studie för att verifieras eller förkastas. 

2.3 Ansats 

Det finns två metoder för empirisk datainsamling. Den kvalitativa forskningen är 
personlig och naturlig. Den kan till exempel innefatta intervjuer, diskussioner, 
observationer eller fokusgrupper.  Metoden producerar mycket rik och beskrivande 
data och öppnar upp tillfällen för tolkning. Dess största användningsområde är inom 
samhällsvetenskapen då den fokuserar mycket på människor och deras känslor för 
ämnet i fråga [18]. Kvantitativ forskning är motsatsen till kvalitativ forskning och 
fokuserar enbart på mätbar data. Data samlas in i kontrollerade miljöer där mänsklig 
påverkan elimineras för att få ett exakt resultat på det studerade ämnet.  
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Enkätundersökning, experiment och dokumentinsamling är vanligt förekommande 
och resulterar i mätbar data [18]. 
I denna studie valdes en kvantitativ metod för att svara på frågeställningarna. 
Insamlad data användes i kvantitativa beräkningar för att kunna jämföra resultaten 
med säkerhetsstandarden ISO 26262. Granskningen av kommunikationsgränssnitten 
gjordes enbart baserad på existerande forskning och teori, för att sedan 
sammanställas och dras slutsatser ifrån. 

2.4 Design 

Det bestämdes tidigt i examensarbetet att en artefakt i form av en prototyp skulle 
konstrueras. Prototypen var inte avsedd som en färdig produkt utan konstruerades 
för att undersöka om en implementation med smarta sensorer är möjlig. Prototypen 
skickar signaler beroende på växelspaksposition till en extern indikator. Denna 
indikator innehåller en relativt enkel mjukvara och hårdvara för att hantera 
signalerna på korrekt sätt.  Signalen visualiseras sedan med hjälp av LED-lampor. 
 
För att på mest tidseffektiva sätt producera prototypen användes en färdig 
växelspaksdesign. Detta tillvägagångssätt minimerade mängden arbete dedikerat till 
mekanik och gjorde att fokus kunde läggas på sensorlösningen. Den designade 
sensorlösningen baserades på resultatet från studien. Indikatorn togs fram med hjälp 
av inköpt hårdvara. Mjukvaran skrevs sedan för att anpassas till ändamålet med 
examensarbetet. 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Dokumentinsamling 
Då resultatet för rapporten grundade sig på uträkningar och analys av 
sensorkonstruktioner, inhämtades data från existerande dokument och 
forskningsrapporter. Data som hämtades låg till grund för val av exempelsensorer för 
användning i den kvantitativa delen av datainsamlingen. Valda sensorer skulle väl 
representera smarta sensorer i stort. Räknevärden som FIT hämtades från 
existerande komponenter och konstruktionsexempel från datablad användes för att 
uppnå en hög säkerhetsnivå. Existerande forskning och data användes vid 
undersökning av lämpliga kommunikationsgränssnitt. 

2.5.2 Beräkningar 
 

Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden bestod av uträkningar som följer 
standarden ISO 26262. Data insamlat från dokumentinsamlingen användes för att 
utföra en hårdvaruundersökning för att identifiera skillnader i säkerheten mellan 
olika konfigurationer.  

2.6 Dataanalys 

Data insamlad från uträkningar jämfördes med kraven från standarden ISO 26262. 
De uppnådda säkerhetsnivåerna undersöktes och sattes i förhållande till varandra. 
De uppnådda säkerhetsnivåerna låg till grund för antaganden kring användbarheten 
för en konstruktion inom bilindustrin som i det här fallet bestod av en växelspak. 

2.7 Trovärdighet 

För att ge undersökningen största möjliga trovärdighet hämtades data och 
konstruktionsexempel från tillverkare och forskningsrapporter. Detta gjordes för att 
hålla undersökningen så verklighetstrogen som möjligt. För att resultatet skulle 
kunna appliceras på framtida Automotivekonstruktioner, behövde data samlas in och 
slutsatser dras från väl beprövade metoder. För att detta skulle vara möjligt följdes 
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standarden ISO 2626. Detta gjorde undersökningen verklighetstrogen och relevant 
för Automotiveindustrin. Undersökningen av kommunikationsgränssnitt baserades 
på existerande forskning som låg till grund för slutsatserna 
 

3 Teori 

Följande avsnitt kommer ge en kort beskrivning av teorin som ligger bakom 
undersökningen. 

3.1 FMEDA 

Failure modes, effects and diagnostic analysis (FMEDA) är en utökning av 
standarden Failure modes and effects analysis (FMEA) från MIL STD 1629A [29] och 
var från början ämnad för militära syften. Den innefattade en stor grupp ingenjörer 
för att analysera alla möjliga fel som kan inträffa i ett elektriskt system. En FMEDA 
kan inte upptäcka fel hos mjukvaran som en undersökt hårdvara använder sig av men 
är mycket effektiv för att upptäcka fel i hårdvaran som kan bero på utslitning eller 
felkonstruktion hos komponenter och resultaten om dessa fel skulle uppstå. Detta gör 
att man kan i förväg avgöra allvarligheten hos olika problem som kan uppstå samt 
åtgärda dem innan de uppstår [16, s. 80]. FMEDA är inom bilindustrin  ett sätt att 
analysera och undersöka eventuella fel som kan uppstå i hårdvara. Potentiella fel kan 
innefatta signalfel som inte går att upptäcka, fel som går att upptäcka men som kan 
leda till icke hanterbara situationer där signaler misstolkas eller fel som inte leder till 
någon misstolkning [29]. Den FMEDA mall som tillhandahållits av uppdragsgivaren 
använder sig av en kombination av FIT värden samt en säkerhetsanalys för att avgöra 
om en hårdvarukonstruktion uppnår de förbestämda säkerhetsmålen specificerade av 
standarden ISO26262. 

3.2 Hallsensorer 

En Hall-effektsensor består av ett hallelement som är placerat mellan magneter i 
sensorn för att hallelementet skall kunna mäta variationerna när en magnet passerar 
över sensorn [27]. En konstant ström passerar genom halvledaren och en spänning 
genereras som varierar beroende på styrkan hos det magnetiska fältet [27]. 
Hallsensorer är vanligt förekommande när man vill mäta position, ström eller 
hastighet. I applikationerna nämnda tidigare är ofta hallsensorer att föredra då de 
kan tillverkas i liten storlek, är robusta, är relativt billiga och är enkla att använda [3]. 
Edward Ramsden nämner att ett sätt att förbättra hallsensorer är att förbättra 
materialet hallelementet är gjort av. Förbättringar av materialet som hallelementet är 
gjort av kommer leda till lägre strömförbrukning och bättre magnetisk känslighet 
samt högre temperaturtålighet [13]. Även idag fortsätter forskningen kring 
materialval och ett material som skulle kunna öka känslighet och minska 
strömförbrukning är GaAs-InGaAs-AlGaAs som är baserat på 2D 
elektrongasteknologi [13]. 

3.2 Säkerhetsanalys 

Säkerhetsprocessen för undersökning av hårdvara börjar med en säkerhetsanalys. 
Här analyseras den valda hårdvarukonstruktionen och oväntade eller icke tillåtna fel 
identifieras tillsammans med dess effekt på övrig hårdvara [12]. Enligt standarden 
ISO26262 där denna metod beskrivs mer i detalj ska en säkerhetsanalys utföras för 
alla konstruktioner där en säkerhetsnivå av ASIL-B, C eller D önskas [6]. Varje 
identifierat fel måste sättas i relation till ett eller flera säkerhetsmål för gällande 
hårdvara, detta är ett bestämt mål som hårdvaran och de fel som upptäcks inte får 
bryta. Om fel upptäcks som bryter mot säkerhetsmålen måste detta åtgärdas. Ett eller 
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flera felsäkra lägen bör också inkluderas för att ge en bra förståelse för hur de säkra 
felen hanteras. Säkerhetsanalysen är en av metoderna för hårdvarudesign 
verifikation enligt ISO26262 och ytterligare hårdvaruinspektion rekommenderas 
starkt. ISO26262 beskriver inget specifikt sätt säkerhetsanalysen ska genomföras på 
endast vad som ska undersökas. De områden som ska undersökas för ASIL-C är 
följande. 
 

 Säkra fel. 

 En punkts fel. 

 Fler punkts fel. 

Enbart när alla ovanstående fel har identifierats och alla en punkt samt fler punkts fel 
har åtgärdats fortsätter man till nästa steg som innefattar en FMEDA. 

4 Tekniskt ramverk  

Följande avsnitt ligger till grund för att kunna besvara rapportens första två 
frågeställningar. De första fyra delkapitlen inkluderar en genomgång av de gränssnitt 
de utvalda sensorerna hade tillgång till för att ge en förståelse för de olika 
gränssnittens för- och nackdelar. Därefter följer två delkapitel som behandlar två 
enkla feldetekteringsmetoder som man använder sig av inom sensorkommunikation. 

4.1 Kommunikationsprotokoll  

4.1.1 PWM 
PWM (Pulse Width Modulation) använder en fyrkantsvåg där signalen slås av och på. 
Tiden signalen är hög kallas för pulsbredd, för att få ut olika värden modulerar man 
pulsbredden. 100% duty-cycle skulle representera värdet 255 om man använder en 8-
bitars mikroprocessor, 50% skulle representera värdet 127. PWM är ett väldigt enkelt 
kommunikationsgränssnitt med enkla meddelanden att ta hand om och lite hårdvara 
för att implementera vilket gör det kostnadseffektivt. Men PWM använder sig inte av 
några metoder för att upptäcka fel vilket gör det minde fördelaktigt. 

 
Figur 1: Beskriver hur fyrkantsvågen för PWM ser ut vid tre olika arbetscykler. 

4.1.2 SENT 
J2716 SENT (Single Edge Nibble Transmission) protokollet transporterar högupplöst 
sensordata som temperatur och position. SENT är ett envägsprotokoll som används 
för kommunikation mellan smarta sensorer och en kontrollenhet. Sensorn skickar 
kontinuerligt data till kontrollerenheten, som i sin tur hanterar datan. SENT är ett 
enklare och mer kostnadseffektivt alternativ till CAN och LIN [10]. Signalen sensorn 
skickar består av en serie pulser där tiden mellan stigande och fallande flank 
definierar värdet. Värdet definieras som en 4-bitars nibbel och kan anta värdena 0-



 

8 

15. Beroende på vilket värde som skickas ändras pulsens bredd, om ett högre värde 
ska skickas ökar bredden respektive minskar för ett mindre värde. Värdet på pulserna 
räknas ut med hjälp av så kallade tick, en nibble data bestå av X antal tick. Mängden 
tick som en nibble är hög kommer bestämma det totala värdet på denna. 

 
Figur 2: Visar hur en nibble i ett SENT meddelande ser ut [10]. 

 
Tiden mellan varje tick kan förändras beroende på temperatur, ålder och sensortyp, 
detta gör en synkronisering innan avläsning nödvändig. Synkroniseringen är alltid 56 
tick lång och mottagaren kan med hjälp av detta räkna ut tiden mellan ticken. Detta 
görs genom att mäta tiden de 56 synkroniseringsticken tar och dividerar detta med 
56. När man vet tiden för ett tick kan man med hög säkerhet läsa av meddelandet. Ett 
SENT-meddelande är alltid uppbyggt på samma sätt dock kan mängden nibbles 
variera mellan olika sensorer. Ett klassiskt meddelande kan se ut på följande sätt: 

 Synkroniseringspuls. 
 

 Statusnibble som innehåller en 4-bitars status för sensorn, till exempel vilket 
läge den körs i. 
 

 En mängd nibbles med sensordata. 
 
 En Cyclic Redundancy Check (CRC) nibble. 

 
Figur 3: Visar hur ett SENT meddelande är uppbyggt [10]. 

4.1.3 SPC 
SPC är en utökad version av SENT, med SPC protokollet kan upp till tre sensorer 
seriekopplas. 
För att välja vilken sensor mastern vill kommunicera med skickar den en begäran 
med specifik längd där längden avgör vilken sensor som ska svara. 
Sensorer med SPC kan ofta programmeras för olika lägen, Infineons TLE4998C har 
följande inställningar. 
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 Synkront läge — En ensam sensor är ansluten till mikrokontrollern, där en 
huvudtriggerpuls inom ett definierat område specifikt för sensorn initierar 
överföringen av meddelandet. 
 

 Synkront läge med magnetiskt intervall val — En ensam sensor är ansluten till 
en mikrokontroller, bredden av huvudtriggerpulsen definierar sensorns 
magnetiska känslighet. 
 

 Synkront meddelande med ID — Upp till fyra sensorer är parallellt 
sammankopplade med en mikrokontroller, bredden av huvudtriggerpulsen 
definierar vilken sensor som skall starta överföring av data. 

Ett SPC-meddelande är mycket likt SENT. Skillnaden är en ”Master Trigger” som 
bestämmer vilken sensor som ska svara.   

 
Figur 4:  Visar hur ett SPC meddelande ser ut och vad som skiljer det från ett SENT 

meddelande [10]. 

 

4.1.4 PSI5 
Peripheal sensor interface 5 (PSI5) är ett gränssnitt utvecklat för automotivesensorer. 
Det är baserat på ett existerande gränssnitt som använts för airbagsensorer [19]. 
Standarden som definierar PSI5 är öppen för alla och därför gratis att implementera i 
produkter. Det är också designat för att vara billigt att implementera. PSI5 använder 
sig av två trådar, en jord och en spänning. Spänningstråden används också för 
kommunikation genom ström modulering. Datakommunikationen använder sig av 
Manchester-kodning där en logisk nolla representeras av stigande flank och en etta 
av fallande flank enligt figur 5.  

 
Figur 5: Visar hur ett meddelande med manchester kodning ser ut [19]. 

 

Data skickas periodiskt från sensorn till ECU:n. Varje meddelande består av två start-
bits som alltid är kodade som noll. En paritetsbit som indikerar om antalet ettor i 
meddelandet tillsammans är jämnt eller ojämnt. En paritetsbit är den enklaste 
formen av feldetektering och adderas i slutet av meddelandet. Om man vill ha bättre 
feldetektering kan man använda sig av tre CRC-bits. Ett meddelande innehåller också 
alltid en data-region som innehåller till exempel position. 
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Figur 6: Visar vad ett PSI5 meddelande innehåller och hur det kan se ut [19]. 

 

Man kan även välja att inkludera ytterligare en dataregion samt “frame control” och 
status. Frame control kan användas för att identifiera sensorn och status för att visa 
vilket kommunikationsläge den opererar i. PSI5 tillåter asynkron och synkron 
operation. Under asynkron operation används enbart en sensor, då skickar sensorn 
kontinuerligt meddelanden till kontrollerenheten. I synkron operation kan flera 
sensorer kopplas ihop och använda en gemensam databuss. 

4.1 Felhantering vid överföring 

4.2.1 Cyklisk redundanskontroll 
CRC (Cyklisk Redundanskontroll) används för att upptäcka fel som uppstår under 
överföring. Varje meddelande får en checksumma som räknas ut genom att dividera 
meddelandets innehåll med ett polynom som sändaren och mottagaren känner till. 
Mottagaren gör sedan samma division och verifierar att den får samma checksumma. 
Genom att använda CRC kan man upptäcka alla enbitsfel och en stor mängd andra fel 
[9]. 

4.2.2 Paritetsbit 
En paritetsbit är den enklaste formen av feldetektion och adderas i slutet av ett 
meddelande. Med paritetsbiten får meddelandet antingen ett jämnt eller ett udda 
antal ettor vilket sedan kollas för att upptäcka om fel uppstått. Med hjälp av en 
paritetsbit kan man upptäcka alla enbitsfel i ett meddelande men inga flerbitsfel [9]. 
Ett exempel meddelande kan vara 1010 använder jämn paritet blir meddelandet 
10100 om en bit ändras 10110 kommer mottagaren upptäcka det genom att räkna ut 
att det nu är ett udda antal ettor i meddelandet. Om ett tvåbitarsfel uppstå 11110 
kommer mottagaren inte upptäcka att det har skett ett fel. 

4.2.3 Elektromagnetisk kompatibilitet 
EMC (Elektromagnetisk kompabilitet) innebär att en elektrisk produkt ska fungera i 
sin omgivning samt inte generera några elektromagnetiska störningar som kan störa 
andra produkter. För att en elektrisk produkt ska kunna säljas måste den gå igenom 
ett EMC test där man testar emission och immunitet. När man testar emission mäter 
man hur mycket elektromagnetiska störningar en produkt sänder ut till omgivningen 
och under immunitet testar man om produkten klarar av att fungera normalt 
samtidigt som man “skjuter” elektromagnetisk strålning i olika våglängder. [24] 
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5 Teknisk Metod 

Detta avsnitt ligger till grund för att kunna besvara rapportens tredje frågeställning 
och beskriver arbetsgången hos standarden ISO26262. Därefter beskrivs hur en 
FMEDA genomförs och de olika beräkningar som används för att bestämma en 
konstruktions säkerhet. I slutet på detta kapitel beskrivs de hårdvarukonstruktioner 
som använts under utvärderingen av två sensorlösningar baserade på smarta 
sensorer. 

5.1 ISO26262  

För att en säkerhetskritisk produkt till en bil ska tillåtas måste den som tidigare 
nämnts uppnå hårda krav. Vid utvärdering av säkerhet för ett system måste hela 
systemet tas i åtanke, mjukvara och hårdvara måste tillsammans kunna uppnå en 
acceptabel säkerhetsnivå. För att ett system ska anses vara säkert är det dock inte 
nödvändigt att alla möjliga fel är åtgärdade, detta skulle vara en omöjlighet. Lika 
mycket tyngd läggs därför på upptäckt av fel, om ett fel kan upptäckas kan det 
antingen i mjukvara eller hårdvara hanteras på ett säkert sätt som inte leder till 
eventuell olycka. En kombination av få men upptäckbara fel är dock att föredra [1]. 
Som tidigare beskrivits har ISO 26262 olika säkerhetsnivåer för hårdvara. De 
beskriver vad en konstruktion ska uppfylla för att uppnå en vald säkerhetsnivå. 
Nedanstående tabell visar dessa säkerhetsnivåer med tillhörande krav. 
 

 

Tabell 1: [6] 
 

 
+:  Rekommenderat 

++: Mycket rekommenderat 
 

Vi kan i tabell 1 se sex stycken olika kriterier för utveckling av säker hårdvara, höger 
sida visar sedan rekommendationer för om dessa kriterier bör uppfyllas för de olika 
asil standarderna. 
 

För att uppnå dessa säkerhetsnivåer ska hårdvaruutvecklingen ske enligt V-modellen 
[6]. V-modellen är ett arbetssätt där man arbetar i olika faser, en fas måste göras helt 
klar innan man får gå vidare. Tester för dessa faser planeras i samma tillfälle de 
produceras. Specifikationer framtas och därefter designas hårdvara och mjukvara. 
Systemet byggs sedan ihop och testas med hjälp av testerna som framtagits under 
arbetets gång [8]. Följande steg representerar arbetsgången som genomförs och 
beskrivs i ISO26262. 

 Initiering av produktutveckling på hårdvarunivå. 
 Specifikation av hårdvarans säkerhetskrav. 
 Hårdvarudesign. 
 Utvärdering av hårdvarans arkitektoniska mätvärden. 
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 Utvärdering av brott mot säkerhetsmål på grund av slumpmässiga 
hårdvarufel. 

 Hårdvaruintegrering och testning. 

Följande är en kort beskrivning av de olika faserna som nämnts ovan, denna är 
baserad på information tagen ur standarden ISO26262 samt uppdragsgivarens 
interna dokument. 
Arbetet börjar med en planeringsfas, här bestäms viken strategi man ska ha under 
arbetet, vilka verktyg som ska användas och hur designen ska verifieras mot 
designkraven. När sedan alla säkerhetskrav satts upp för hårdvaran kan den börja 
designas. Det är viktigt att tänka på att hårdvaran inte ska vara överkomplicerad, den 
ska vara lätt att implementera och underhålla. Det är därför viktigt att under detta 
steg tänka på testbarhet och verifierbarhet mot säkerhetsmål. Riktlinjerna i tabell 1 
ska säkerställa en låg komplexitet av hårdvaran, mycket rekommenderade designsteg 
bör inte avstås och avstånd från rekommenderade designsteg bör noggrant 
motiveras. Implementation av hårdvara ska följa de tidigare uppsatta 
säkerhetskraven och kopplingen mellan säkerhetsmekanismer och säkerhetskrav ska 
vara lätt att följa. Hårdvarans säkerhet ska undersökas och följande felorsaker ska 
identifieras tillsammans med eventuella överträdelser av säkerhetsmål.  
 

 ”Safe fault” - Fel som inte påverkar chansen för ett otillåtet säkerhetsfel 
markant. 
 

 ”Single point fault” - Ett allvarligt fel i hårdvara som inte kan upptäckas av 
någon säkerhetsmekanism. I ASIL-C och ASIL-D är ett sådant fel enbart 
tillåtet om chansen för att det ska förekomma mycket låg, ett “burn in test” 
kan också utföras där man stresstestar hårdvaran för att undersöka vilka 
komponenter som fallerar. 
 

 ”Residual fault” - Ett allvarligt fel som inte täcks av någon 
säkerhetsmekanism. Tillåtet inom ASIL-C och ASIL-D enbart om chansen för 
att det ska förekomma är tillräckligt liten och ett “burn in test” är utfört. 
 

 ”Dual point fault” - En mängd fel som tillsammans leder till 
funktionsförlust av hårdvaran. 

 
Brott mot säkerhetsmål ska omedelbart åtgärdas. De delar av hårdvaran som anses 
vara säkerhetskritiska testas sedan och deras felfrekvens mäts, en FMEDA utförs för 
att sammanställa alla komponenters FIT till ett PMHF värde som sedan jämförs med 
standarden. I en FMEDA undersöks olika delar av designen tillsammans med 
sammanhängande hårdvara. En sensorkonstruktion skulle därför kunna undersökas 
och dess strömförsörjning skulle då räknas som tillhörande hårdvara. Det totala 
PMHF värdet tillsammans med felorsakerna ovan avgör om konstruktionen uppfyller 
de krav som sätts för att uppnå en tidigare bestämd ASIL säkerhetsnivå. Integrering 
och testning av hårdvaran genomförs innan hårdvaran anses färdig [6]. 
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5.2 FMEDA 
 

För att utföra en FMEDA behöver ett antal moment i ett projekt vara färdiga. 
Säkerhetsmålen behöver vara definierade, säkerhetskritiska komponenter eller 
kopplingar ska identifieras och schema för dessa ska finnas tillgängliga. För att utföra 
FMEDA enligt ISO26262 har vi använt oss av ett Excel dokument som tillhandahölls 
av uppdragsgivaren. Nedan följer en genomgång av de olika delarna i denna FMEDA. 
Utöver ovanstående krav ska en Bill Of Materials (BOM) läggas till, denna kan 
automatiskt genereras från ett hårdvarudesignprogram. Då hårdvaran vi undersökte 
innehöll få komponenter gjorde vi detta steg manuellt. FIT-värden för eventuella IC-
komponenter lades sedan till och i vårt fall var detta för den undersökta sensorn. 
Samma moment genomfördes också för de övriga komponenterna i konstruktionen. 
När detta var färdigt fanns alla FIT-värden tillgängliga för de komponenter som 
undersöktes. Dessa användes sedan tillsammans med nästkommande del för att 
räkna ut den totala spridningen av FIT-värdena i förhållande till risken att de 
förekommer. Spridningen hos ett antal exempelkomponenter kan se ut på följande 
sätt. 
 

Tabell 2: [21] 
 

 
 

Tabell 2 visar tre olika sorters komponenter, kondensator, resistor och generisk 
sensor IC. Höger sida av tabellen visar sedan den spridda risken för olika felorsaker 
hos dessa komponenter och dess spridning över komponentens totala FIT värde. 
Detta betyder att resistorns risk för kortslutning (short) vid ett potentiellt fel skulle 
vara 59%, 22% för avbrott (open) och 29% för degradering (degraded). 
 
Dessa värden kommer från en lista av värden som finns att tillgå i Siemens-
standarden SN29500 [7]. Detta är en standard som innehåller tabeller med värden 
för spridning av olika felorsaker för komponentens totala FIT-värde. Detta betyder 
att en resistor från tabell 2 skulle fördela sitt totala FIT-värder 59% ”short”, 36% 
”open” och 5% ”degraded”. Nästa steg innehåller data från säkerhetsanalysen som 
gjorts på konstruktionen tillsammans med säkerhetsmålen. Här undersöktes de olika 
felorsakerna från ovanstående tabell och ett värde bestämmer hur stor del av dessa 
felorsaker som täcks av säkerhetsmekanismer. Det är viktigt i detta moment att anta 
värsta fall för de olika felorsakerna annars finns det risk att den undersökta 
konstruktionen uppnår säkerhetsmål som kan vara överoptimistiska eller rentav 
felaktiga. All hittills ifylld data sammanställdes och beroende på vald ASIL nivå 
kunde konstruktionen antingen uppnå kraven eller visa på problem som behövde 
åtgärdas. En ny FMEDA behövs sedan för att undersöka eventuella ändringar i 
konstruktionen. Sammanställningen ser ut på följande sätt.  
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Tabell 3: [6] 
 

SPFM 1 − ∑(λ𝑃𝐹 + λ𝑅𝐹)/ ∑(λ) 

PMHF ∑(λ𝑃𝐹 +  λRF) +  𝛽 ∗  ∑ λ𝐿𝐹 

LFM 1 −  ∑ λLF (∑ λ − (λ𝑃𝐹 +  λRF))⁄  

 
 
För tabell 3 gäller följande som är taget från standarden ISO26262. 
 
λLF = Komponentens felfrekvens adderas för alla komponenter med säkerhetsrelaterade problem. 

λ = komponentens felfrekvens [1/h]. 

λ𝑃𝐹 = enstaka punkts felfrekvens. 

λRF = resterande felfrekvens. 

𝛽 = andra ordningens fel för flerpunkts fel, om detta är irrelevant kan den ignoreras. 

 
 

Tabell 4: [24] 
 

 
 
Vi kan i tabell fyra notera att den konstruktion som testats uppnår alla säkerhetsmål 
och kan godkännas då alla värden i den vänstra kolumnen i tabell fyra inte 
överskrider värdena i mittenkolumnen. Detta representeras också som ett ”PASS” i 
den högra kolumnen. Denna tabell baseras på tidigare uppmätta resultat. 

5.3 Sensorer 
 

Fyra smarta sensorer har valts för vidare undersökning av säkerhet inom en produkt 
ämnad för bilindustrin. Sensorerna har valts för att få en bred bild av smarta sensorer 
i allmänhet och en rad olika kommunikationsgränssnitt täcks upp av de valda 
sensorerna. Enbart två av sensorerna visas i rapporten då resultatet av 
undersökningarna för de övriga väl representeras av dessa. De två sensorer som 
undersökts i rapporten är följande. 

TLE4998 
 

Programmerbar smart sensor från Infineon med SENT och PWM samt 
temperaturkompensation. Sensorn har också en version av SENT som kallas SPC. 
Med denna kan upp till tre sensorer kopplas ihop i ett nätverk och sedan avläsas med 
hjälp av ett ID från controllern. Följande hårdvarukonstruktion har legat till grund 
för analys och FMEDA och var rekommenderad av tillverkaren [4]. 
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Figur 7: Visar hårdvarukonstruktionen för TLE4998 [4] 

HAL37 
 

Programmerbar smart sensor från Micronas med PWM och SENT interface. Intern 
temperaturkompensation och möjlighet att avläsa både avstånd och vinkel. Denna 
sensor innehåller även två sensorer i en, de är helt fristående från varandra och kan 
programmeras olika för att få två signaler för ökad säkerhet. Följande 
hårdvarukonstruktion har legat till grund för analys och FMEDA och var 
rekommenderad av tillverkaren [11]. 

 
Figur 8: Visar hårdvarukonstruktionen för HAL373x [11] 
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6 Empiri 
Följande är resultatet från FMEDA undersökningen av de undersökta sensorerna. 
Säkerhetsanalysen från bilagorna har använts i utförandet av denna. 

TLE4998 
 

Tabell 5: [24] 
 

 
 
Vi kan observera att sensorn har uppnått alla säkerhetsmål förutom ”Single-Point Fault 
Metric”. Detta tyder på att sensorns konstruktion har ett fel som är allvarligt för funktionen 
men som inte kan upptäckas. Vidare undersökning av detta behandlas i avsnitt 7.1.3. Detta 
medför att sensorn inte uppfyller säkerhetsmålen för ASIL-C. 

HAL37 
 

Tabell 6: [24] 
 

 
 
Vi kan i tabell 6 se att sensorn har uppnått alla säkerhetsmål för ASIL-C och därför inte 
behöver en ytterligare undersökning. 
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7 Analys 

Frågeställning 1 

 Vilka för- och nackdelar har vanligt förekommande kommunikations-
gränssnitt hos smarta sensorer? 

Valet av ett bra gränssnitt är viktigt då dåligt anpassade gränssnitt kan leda till 
felaktiga avläsningar från sensorerna. Då gränssnitten inte behandlas i en FMEDA 
kräver de en extern undersökning. 

PWM 
 

PWM är ett enkelt sätt att kommunicera och det krävs ingen speciell hårdvara eller 
mjukvara för att tolka en PWM-signal vilket gör det billigt att implementera. Englund 
och Larsson visar i sin rapport att PWM klarar av elektromagnetiska störningar bra 
och visar att kommunikationsgränssnittet inte har någon större inverkan på 
utstrålning av elektromagnetiska fält [2], vilket innebär att risken för fel på grund av 
elektromagnetiska störningar minskar. PWM har dock inget sätt att upptäcka om 
enstaka bitfel uppstår men detta kan lösas i mjukvara genom att använda 
medelvärdet av flera värden. 
 
PWM kan inte upptäcka om en sensor skulle fastna i ett läge där den skickar samma 
meddelande om och om igen. PWM skickar enbart sensorns värde vilket innebär att 
man inte kan få ut någon diagnostisk data från sensorn. Det finns inte heller något 
sätt att upptäcka om data förloras under sändning på grund av störningar. 
 

SENT 
 

SENT är ett digitalt spänningsbaserat kommunikationsgränsnitt precis som PWM 
vilket medför att det klarar av strålning av elektromagnetiska fält bra [2]. SENT 
tillåter en klockvariation på ±20% vilket gör att sensortillverkarna kan använda 
billiga oscillatorer [10]. SENT kan konfigureras på flera olika sätt, ett SENT 
meddelande kan innehålla sensordata, meddelanderäknare och CRC [17]. Med hjälp 
av CRC kan man upptäcka alla enbitsfel och många flerbitsfel [11]. 
Meddelanderäknaren används för att detektera om meddelanden kommer fram eller 
inte. Den kan också användas för att upptäcka om en sensor skickar samma 
meddelande om och om igen. Ett SENT meddelande kan också konfigureras så att 
diagnostik om sensorn skickas med vilket kan ge användaren information om hur 
sensorn mår och om man behöver vidta åtgärder. 
 

SPC 
 

SPC är en version av SENT som gör det möjligt att använda flera sensorer i ett 
sensornätverk. Det som skiljer SPC från SENT är att kontrollern skickar en puls på 
bussen för att välja vilken sensor den vill få information från. SPC gör det enklare och 
billigare att använda flera sensorer då sensorerna delar samma buss och man därför 
inte behöver använda flera I/O portar. Då SPC fungerar på samma sätt som SENT 
klarar även SPC av elektromagnetisk strålning bra. 
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PSI5 
 

PSI5 kommunikationen sker genom att modulera strömmen över 
matningsspänningen. Detta medför en billigare implementation då man inte behöver 
någon dedikerad tråd för att kommunicera. Ett PSI5 meddelande kan använda en 
paritetsbit eller CRC. I en säkerhetskritisk produkt är CRC ett bättre val då man kan 
upptäcka alla enbitsfel, vilket paritetsbit också kan göra, men CRC kan också 
upptäcka många flerbitsfel vilket en paritetsbit inte kan göra. Strömmodulerande 
gränssnitt som PSI5 tål inte elektriska störningar lika bra som spänningsbaserade 
kommunikationsgränssnitt [2], vilket gör det känsligare mot elektromagnetiska 
störningar. 

Frågeställning 2 

 Vilket eller vilka kommunikationsgränssnitt hos smarta sensorer lämpar sig 
bäst för en produkt ämnad för bilindustrin? 

Under undersökningen och analysen av kommunikationsgränssnitten i första 
frågeställningen visade det sig att PSI5, SENT och SPC hade flera sätt att upptäcka fel 
medan PWM inte hade något. I analysen av första frågeställningen framgår att PSI5, 
SPC och SENT kan konfigureras att använda samma felupptäckande metoder, till 
exempel CRC och meddelanderäknare. Det framgår också av englund och larsson  att 
strömmodulerande kommunikationsgränssnitt inte tål elektromagnetisk strålning 
lika bra som spänningsbaserade kommunikationsgränssnitt[2]. Då bilindustrin 
ställer hårda krav på elektromagnetisk kompabilitet samtidigt som PSI5, SPC och 
SENT använder samma metoder för att upptäcka fel blir den elektromagnetiska 
kompabiliteten i vårt fall den avgörande faktorn. Det finns flera faktorer som är 
viktiga inom bilindustrin, till exempel strömförbrukning, men vi valde att enbart 
fokusera på säkerhetsfaktorerna. SPC och SENT är de kommunikationsgränssnitt 
som lämpar sig bäst för bilindustrin om man som i vårat fall fokuserar på säkerhet då 
de har flera sätt att upptäcka fel på samt ska tåla elektromagnetiska störningar bra. 

Frågeställning 3 

 Hur kan man uppnå en hög säkerhetsnivå i ett system som använder sig av 
smarta sensorer? 

Enbart TLE4998 undersöks närmare i denna del då HAL37 klarade sin FMEDA 
undersökning och därmed inte behöver någon ytterligare ändring för att uppfylla 
ASIL-C. 
Vi kunde observera i tabell 5 att sensorn inte uppnår säkerhetskraven som krävs för 
ASIL-C. Konstruktionen som undersökts har ett fel som inte kan upptäckas men som 
är avgörande för sensorns signalkvalitet. Detta måste åtgärdas innan 
sensorkonstruktionen kan anses vara säker. Vi kan i FMEDA säkerhetsanalys 
observera följande resultat för degradering hos sensorn.   
 

Tabell 7: [23] 
 

 
 
Degradering av sensorn har bedömts vara upptäckbart i 50% av fallen som vi kan se i 
högra kolumnen i tabell 7. Detta fel skulle kunna hindra sensorns interna 
signalkontroll vilket skulle lura sensorn att sända en felaktig signal. 
Säkerhetsmekanismen som syftar på signalkontroll i mjukvara skulle därför i många 
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fall vara inkapabel att känna av dessa fel. Vi kan också observera att kortslutning hos 
C2 kondensatorn från tabell 7 och figur 8 skulle öka mängden brus hos signalen. 
Detta har ansetts illa täckt av säkerhetsmekanismer och fatalt i kombination med 
degradering hos sensorn. Minskad filtrering på sensorns strömförsörjning i form av 
en kortsluten kondensator i kombination med degradering av sensorn skulle öka 
risken för felaktiga signaler som inte kan upptäckas. För att höja säkerheten hos 
konstruktionen måste vi därför antingen kunna upptäcka en degradering hos sensorn 
och kondensatorn C2 eller erhålla någon form av referenssignal att kontrollera mot. 
En eller flera extra sensorer skulle kunna producera denna referenssignal. Med en 
extra sensor kan skillnader hos de båda signalerna mätas och hanteras. Med addering 
av denna sensor får vi följande resultat.  

Tabell 8: [23] 
 

 
 
Det har nu ansetts fullt möjligt att upptäcka otillåtna värden hos en 
sensorkonstruktion och den uppnår nu säkerhetskraven som ställs för ASIL-C. Detta 
indikeras med att värdena i den vänstra kolumnen i tabell 8 inte ligger under värdena 
i mittenkolumnen. Detta indikeras också med ett grönt ”PASS”. 
 
Tabell 8 visar att denna sensorlösning klarar alla säkerhetskrav i dess nuvarande 
konstruktion. Vi kan i figur 8 se anledningen till detta, då sensorn innehåller två 
separata sensorelement har man redan där tillgång till en kontrollsignal. Den 
ytterligare kontrollsignalen gör att även om ett av sensorelementen slutar fungera 
kan detta lätt upptäckas med hjälp av det redundanta sensorelementet. Vid ett sådant 
fel kommer de två signalerna skilja sig åt och man kan hantera denna situation på ett 
sätt som ansetts säkert för konstruktionen i fråga. Det skulle därför i detta fall inte 
vara nödvändigt med någon förändring på konstruktionen för att höja säkerheten.
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8 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

Resultat 

Resultatet av studien visar att smarta sensorer teoretiskt sett skulle kunna användas 
inom bilindustrin. Säkerhetsaspekten är dock viktig och bör undersökas för varje 
enskilt fall men väl definierade standarder som ISO 26262. Av de undersökta 
gränssnitten visar resultaten från analysen att SPC och SENT är de säkraste och bäst 
lämpade för användning inom bilindustrin. Under analysen av gränssnitten valde vi 
att lägga speciellt stor tyngd på vilka felupptäckande metoder gränssnitten använde 
för att upptäcka överföringsfel och hur känsliga/okänsliga de var för 
elektromagnetiska störningar vilket beskrivs mer i detalj i tekniskt ramverk. Det finns 
förstås många andra viktiga faktorer när man väljer gränssnitt som till exempel 
dataöverföringshastighet, men vi valde att fokusera på säkerhet då detta är viktigt 
inom bilindustrin. 

Implikationer 

Resultaten visar att smarta sensorer är användbara inom bilindustrin då de erbjuder 
högre säkerhet i form av seriella gränssnitt med felupptäckande metoder samt intern 
diagnostik. Smarta sensorer har också möjlighet att minska antalet komponenter som 
används och därigenom potentiellt sett förändra växelspakens totala slutgiltiga 
kostnad. 

Begränsningar 

Studien har utförts under en begränsad tid vilket har minskat studiens omfattning 
och lett till att inte alla aspekter av smarta sensorer inom bilindustrin kunnat 
undersökas. Den ekonomiska aspekten är fortfarande okänd men är en viktig aspekt 
för bilindustrin och bör undersökas i framtiden. Den begränsade tiden har också 
medfört att mängden sensorer som kunnat undersökas har varit förhållandevis låg. 
Detta har tvingat studien att fokusera på en specifik typ av smarta sensorer. 
Ytterligare har förseningar från leverantörer lett till att prototypen inte kunnat 
undersökas utöver en konceptuell nivå.  

Slutsatser och rekommendationer 

Smarta sensorer har stor potential och är kraftfulla både säkerhetsmässigt och 
kommunikationsmässigt. De erbjuder avancerad intern självdiagnostik och robusta 
seriella gränssnitt som använder flera metoder för att upptäcka överföringsfel. 
Tillsammans med intern signalkontroll som minskar den nödvändiga mängden 
omkringliggande hårdvara är de mycket rekommenderade för bilindustrin.  

Vidare forskning 

Vidare forskning kring smarta sensorers ekonomiska implikation är fortfarande 
nödvändig för att kunna dra en slutsats kring validiteten av dessa sensorer inom 
bilindustrin. Den ekonomiska förtjänsten inkluderar minskad eller ökad kostnad av 
hårdvara som resultat av dessa sensorer, men det minskade behovet av mjukvara bör 
således inkluderas i denna beräkning för att belysa alla eventuella fördelar eller 
nackdelar hos smarta sensorer. 
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Diskussion 

Följande avsnitt innehåller en diskussion kring studiens resultat och metodval, 
eventuella förbättringar, insikter och kopplingar mellan resultat och metod. 

Resultatdiskussion 
Resultatet kring smarta sensorers lämplighet för bilindustrin var inte helt oväntat, då 
sensorerna i vårt fall var ämnade för bilindustrin. Sensorerna själva kräver mycket få 
externa komponenter då de sköter beräkningarna av signalen själv och har inbyggd 
diagnostik. Med få externa komponenter att bero på minskar risken för fel avsevärt 
vid undersökning med FMEDA. Undersökningen av sensorerna är dock enbart 
teoretisk och tråtts att sensorerna uppnår säkerhetskraven finns det ytterligare 
variabler för biltillverkarna. Kostnaderna av sensorerna samt arbetet med att 
implementera funktionaliteten har också stor betydelse, tillägg av variabler som 
dessa skulle göra undersökningen mer realistisk för branschen. Även för 
frågeställning ett och två var resultatet ingen överraskning, samtliga valda gränssnitt 
med undantag för PWM är mycket säkra och används eller har används inom 
bilindustrin. 

Metoddiskussion 
Valet att använda ISO 26262 som grund för frågeställning tre var given då den i 
nuläget är industristandarden. För att resultatet ska vara användbart för bilindustrin 
i nuläget måste metoden beskriven i standarden användas. Metoden är dock mycket 
tung och den begränsade tiden för undersökningen gjorde det mycket svårt att förstå 
hur standarden skulle användas. Uppdragsgivaren tillhandahöll all information kring 
metoden och arbetet kunde därför avslutas med klara resultat. Metodvalet för 
undersökning av gränssnitten gav enbart teoretiska resultat, en metod med mer fokus 
på experiment för de olika gränssnitten hade lett till ett resultat som inte enbart var 
teoretiskt utan också förankrat till verkligheten. Om prototypen hade fått förverkliga 
sitt syfte hade mer konkreta slutsatser kunnat dras mellan de olika gränssnitten och 
lämpligheten av dem för uppdragsgivarens produkter. 
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Bilaga 1 
Följande tabeller i bilaga 2 och 3 visar resultatet från författarnas 
säkerhetsundersökning för de valda sensorerna. Varje enskild tabell visar på resultat 
av tre felorsaker, kortslutning, avbrott och degradering. Kolumnerna beskriver om 
felen är upptäckbara, om de hanteras, om de överträder säkerhetsmålet samt risk för 
förekomst. De säkerhetsmål som valts är, en sensorsignals värde som skiljer sig från 
verkligheten får inte hanteras som ett giltigt värde. Risken för förekomst rankas 
mellan 1-10 där 1 betyder mycket osannolikt och 10 betyder mycket sannolikt. 
Säkerhetsundersökningarna är kopplade till sensorernas kopplingsscheman som kan 
hittas i rapportens figur 7 och figur 8. Observera att figur 8 innehåller två 
sensorelement. Säkerhetsanalysen för denna sensor visar därför bara resultatet av ett 
av elementen då uppkopplingen för de båda är identiska. Tabellerna innehåller också 
en kort beskrivning av möjliga resultat av fel samt ett kommentarsfält för relevanta 
kommentarer gällande en specifik felmöjlighet. 
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