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Sammanfattning 

Skapandet av digitala tvillingar förekommer inom tekniken och industrin. När digitala 

tvillingar kan simuleras öppnas det upp nya möjligheter gällande tester och utveckling 

av processers styrsystem och mjukvara. Att simulera och skapa digitala tvillingar av 

batterier/batterisystem är något som batteritillverkare har behov utav. En batteritill-

verkare som vill kunna simulera sina batterier/batterisystem är Nilar AB. Nilar AB är 

ett företag som vill ligga i framkant då det gäller skapandet och utvecklingen av nickel-

metallhydrid (NiMH) batterier för lagring av energi. I dagens läge testas deras batte-

rier/batterisystem och dess Battery Management System (BMS) i en verklig miljö, 

vilket leder till att testerna blir omständliga, tidskrävande och inte särskilt kostnads-

effektiva. Därför vill Nilar AB simulera deras batterier/batterisystem för att på ett 

effektivare sätt testa och utveckla batteriernas BMS.  

Syftet med detta arbete var att lägga grunden till en simulering av batterier/batteri-

system hos Nilar AB. Med grunden till en simulering menas att det gjordes ett försök 

att simulera CANopen-meddelanden innehållande data i form av spänningar, ström, 

temperatur, tryck, samt diverse larm- och statusflaggor. Denna grund skapades ge-

nom programmering av en PiCAN (Raspberry Pi), för att skapa och skicka alla de 

typer av CANopen-meddelanden som ett verkligt batteri skulle göra. Denna PiCAN 

programmerades med Python i Microsoft Visual Studio Code.  

Simuleringen byggdes upp i tre steg. Det första steget var att testa simulera och skicka 

CANopen-meddelanden med statiska data som endast ett batteri. Steg två var sedan 

att testa simulera och skicka CANopen-meddelanden med statiska data som fler bat-

terier i ett batterisystem. Steg tre var slutligen att testa variera en del data i CANopen-

meddelandena, exempelvis varierades temperaturen med ett visst antal grader under 

en viss tid.  

En grund till en simulering skapades och det gick att simulera och svara på de flesta 

typer av CANopen-meddelanden som kan förekomma i ett batterisystem, bestående 

av fyra batterier. 
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Abstract 

The construction of digital twins is common within engineering and the industry. 

When digital twins can be simulated, new opportunites arise when it comes to the 

development of a process control system and software. The battery industry is in need 

of digital twins and battery simulation models. A battery manufacturer that is in need 

of digital twins and battery simulation models is Nilar AB. Nilar AB is a company that 

wants to be at the forefront of the manufacture of nickel metal hydride batteries 

(NiMH), batteries used for storing energy. Their batteries and Battery Management 

Systems (BMS) are often tested in a real environment, which leads to complex, time 

consuming and not very cost effective tests. Instead, Nilar AB wants to simulate their 

batteries to more effectively develop and test their BMS.  

The purpose of this thesis was to lay the foundation for a simulation of batteries/bat-

tery systems at Nilar AB. This means that the main focus was to try and simulate 

CANopen messages containing data such as voltage, current, temperature, pressure 

and various alarms and status flags. This was created by programming a PiCAN (Rasp-

berry Pi), to create and send CANopen messages as a real battery would. The PiCAN 

was programmed by using Python and Microsoft Visual Studio Code. 

The simulation was constructed in three steps. The first step was to simulate and send 

CANopen messages, containing static data, as one battery. The second step was then 

to simulate and send messages, containing static data, as several batteries in a battery 

system. Finally step three was to try to vary some of the data in the CANopen mes-

sages, for example the temperature was varied with a certain number of degrees over 

a period of time. 

A foundation to a battery simulation model was constructed. It was possible to simu-

late and respond to most types of CANopen messages that may occur in a battery 

system, consisting of four batteries. 
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1 Introduktion 

Begreppet digital tvilling förekommer inom tekniken och industrin. En digital tvilling 

är en digital representation av ett verkligt föremål eller objekt med dess egenskaper i 

en digital värld. Genom simuleringsverktyg kan digitala tvillingar föras till liv och på 

så vis skapa en brygga mellan den fysiska världen och den digitala världen [1]. Använ-

dandet av digitala tvillingar och simuleringar under skapandet och optimeringen av 

processer inom industrin är något som i framtiden kan bli lika självklart som att ut-

veckla själva hårdvaran och mjukvaran [2]. Arbetet med digitala tvillingar och simule-

ringar kan leda till ett mer kostnadseffektivt skapande av processer, bättre design och 

mer pålitliga system. 

Nilar AB är ett svenskt företag som tillverkar nickel-metallhydrid (NiMH) batte-

rier/batterisystem för lagring av energi, se Figur 1. Det är ett företag som vill ligga i 

framkant, då det gäller skapandet och utvecklandet av batterier [3]. I dagens läge testas 

batterierna/batterisystemen och dess styrsystem i en verklig miljö. Detta är bra då 

egenskaper hos batterierna skall testas, det är däremot inte särskilt effektivt för att 

testa egenskaper hos styrsystemen och mjukvaran. Detta eftersom testerna ibland kan 

ta väldigt lång tid. Därför vill Nilar AB skapa en digital tvilling av deras batterier/bat-

terisystem. Detta för att kunna simulera data från deras batterier/batterisystem för 

att på ett billigare och effektivare sätt utveckla och testa styrsystemen och mjukvaran 

i deras ”Battery Management Systems” (BMS). 

 

Figur 1. Nilar EC Battery pack [3]. 

Att simulera batterier är också något som kan bidra till att uppnå ett av FN:s klimatmål 

under något som kallas agenda 2030, hållbar energi för alla [4]. I dagens värld har 

kraven på förnybar energi och minskandet av utsläpp ökat. För att FN skall nå dessa 

mål måste tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi öka. Batterier som an-

vänds för lagring av energi kan därför användas att lagra förnybar energi från exem-

pelvis solceller. Simulering av batterier/batterisystem kan då bidra till effektivare ut-

vecklande av BMS-funktioner, och därmed bidra till effektivare energilagring av för-

nybara energikällor. 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete var därför att utveckla och testa möjligheten att simulera ett 

batteri/batterisystem rent mjukvarumässigt. Tanken var att detta arbete skulle lägga 

grunden för en simulering som Nilar AB sedan kan bygga vidare på och utveckla för 

att slutligen ha en fullt fungerande simulering och digital tvilling av ett batteri/batte-

risystem.  

1.2 Begränsningar 

Arbetet gick ut på att utveckla, testa och skapa grunden till en rent mjukvarumässig 

simulering av ett batteri/batterisystem hos Nilar AB. Anledningen till att endast grun-

den till en simulering skapades och testades var för att skapandet av en fullt fungerande 

simulering av ett batteri/batterisystem är ett väldigt komplext och omfattande arbete 

som kräver mycket tid. Arbetet omfattade endast 10 veckor, vilket begränsade arbe-

tet. Med grunden till en simulering menas att det skapades en plattform för en simu-

lering batterier/batterisystem. En simulering med fokus på kommunikation mellan 

batterier/batterisystem och styrsystemet BMS. Alltså inget fokus på hur batterierna 

beter sig rent fysikaliskt. Detta gjordes genom att simulera CANopen-meddelanden 

innehållande till största del statiska data i form av spänningar, ström, temperatur, 

tryck, samt diverse larm- och statusflaggor. Denna grund skapades genom program-

mering av en PiCAN (Raspberry Pi), för att skapa och skicka alla de typer av 

CANopen-meddelanden som ett verkligt batteri skulle göra. Denna PiCAN program-

merades med Python i Microsoft Visual Studio Code. Upplägget för hur denna simu-

lering skulle byggas upp bestämdes ihop med Nilar AB. 

Simuleringen valdes att byggas upp i tre steg. Det första steget var att testa simulera 

och skicka CANopen-meddelanden med statiska data som endast ett batteri. Steg två 

var sedan att testa simulera och skicka CANopen-meddelanden med statiska data som 

fler batterier i ett batterisystem. Steg tre var slutligen att testa variera en del data i 

CANopen-meddelandena, exempelvis varierades temperaturen med ett visst antal 

grader under en viss tid. 
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2 Teori 

Det här kapitlet förklarar den teori som omfattas av arbetet. Kapitlet ger en förklaring 

av de material, begrepp och programvaror som används. Detta för att ge en bakgrund 

till alla komponenter som omfattas av arbetet, och på så vis ge en bättre förståelse för 

hur simuleringen är uppbyggd. För att sedan ge stöd för arbetet ges också en förklaring 

av varför digitala tvillingar skapas och hur simulering av digitala tvillingar kan under-

lätta för utvecklandet processers styrsystem och mjukvara. Slutligen ges exempel på 

hur simulering av batterier/batterisystem för testning av BMS-funktioner gjorts i ti-

digare arbeten. 

2.1 CANopen 

En stor del i detta arbete handlar om att testa, simulera och skicka CANopen-med-

delanden, på samma sätt som ett verkligt batteri/batterisystem skulle skicka med-

delanden. Detta eftersom kommunikation mellan Nilar ABs batterier och dess styrsy-

stem sker via CANopen. Därför kommer detta avsnitt handla om vad CANopen är 

för någonting och hur CANopen används i detta arbete. 

CANopen är ett öppet applikationslagerprotokoll. Protokollet bygger på det seriella 

bussystemet Controller Area Network (CAN) och CAN Application Layer (CAL) [5]. 

CANopen följer sju-lager strukturen för ISO/OSI referensmodellen, se Figur 2, där 

CAN täcker de två första lagren: fysiska lagret och datalänklagret. CANopen täcker 

de översta fem lagren: nätverkslagret, transportlagret, sessionslagret, presentations-

lagret och applikationslagret [6]. 

 

Figur 2. CAN och CANopen illustrerad i ISO/OSI-modellen [6]. 
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Eftersom en stor del i detta arbete handlar om att skapa och simulera CANopen-med-

delanden måste det ges en förståelse för hur ett CANopen-meddelande ser ut. Tabell 

1 visar därför hur ett CANopen-meddelande ser ut bit för bit.   

Tabell 1. CANopen-meddelande. 

Ramar Längd (bitar) 

Start bit (0) 1 

Identifier (COB-ID) 11  

Remote transmission request (RTR) 1 

IDE (0) 1 

Reserved 0 (0) 1 

Data length 4 

Data 0-64 

CRC 15 

CRC Delimiter 1 

ACK slot 1 

ACK Delimiter 1 

End of frame 7 

 

De två blåmarkerade fälten i Tabell 1 är de bitar som behandlas i detta arbete. Det 

första blåmarkerade fältet, Identifier (COB-ID), är ett 11 bitar långt ID där de fyra 

första bitarna utgörs av ett funktions-ID och de sju sista bitarna utgörs av ett nod-ID 

[6]. Funktions-ID varieras beroende på vilken funktion meddelandet har och nod-ID 

är ett specifikt ID för varje enhet på bussen. Alla COB-ID blir därför unika beroende 

på vilken enhet det är som skall skicka eller ta emot meddelanden, vilket är bra för att 

undvika konflikter på bussen [6]. COB-ID blir därför också viktigt i detta arbete för 

att kunna särskilja på meddelanden i simuleringen. 

Det andra blåmarkerade fältet i Tabell 1 är datafältet. Datafältet innehåller de faktiska 

data som skall överföras, exempelvis specifika kommandon eller data som läses av från 

sensorer [6]. Därför blir också datafältet en viktig del för att kunna simulera verkliga 

data, så som spänning, ström, temperatur och tryck.  
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CANopen kommunikation kan sedan indelas i fyra klasser med olika funktioner [5]: 

1. Service Data Object (SDO): Meddelanden för konfigurering och parametri-
sering av enheter 

2. Process Data Object (PDO): Meddelanden för realtidsdataöverföring under 
normala nätverksoperationer 

3. Network Management (NMT): Meddelanden för att koordinera enheter och 
nätverk på ett kontrollerat och säkert sätt 

4. Predefined Format Message: Meddelanden som stödjer implementering av ti-
ming, synkronisering och felmeddelandemekanismer 
 

Olika typer av COB-ID varieras alltså beroende på vilken typ av klass, funktion, samt 

vilket nod-ID som meddelandet har. De typer av COB-ID som Nilar AB främst an-

vänder sig av för kommunikation mellan styrsystemet och batterierna, och som an-

vänds i detta arbete specificeras i Tabell 2. Det är dessa typer av COB-ID:n och med-

delanden som efterliknas och simuleras i detta arbete. 
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Tabell 2. Olika typer av CANopen meddelanden. 

COB-ID (hexadecimal) Namn Förklaring 

0x080 Sync Mes-

sage  

Synkroniseringsmeddelande 

som skickas av mastern. 

0x180 + Node-ID Sync Response (PDO) Skickas av slaven när de får ett 

Sync Message. Innehåller vik-

tiga mätningar (pack spänning, 

pack ström, pack temperatur) 

och status flaggor. 

0x200 + Node-ID Command Request 

(PDO) 

Skickas av mastern. Beordrar 

slaven att utföra ett av flera för-

definierade kommandon. 

0x280 + Node-ID Command Response 

(PDO) 

Slaven svarar med ett med-

delande innehållande dem data 

som producerats av det efter-

frågade kommandot. 

0x300 + Node-ID Alarm Flag Request 

(PDO) 

Skickas av mastern för att få sla-

vens larm-flaggor samt skickas 

för att återställa larm-flaggor 

hos slaven. 

0x380 + Node-ID Alarm Flag Response 

(PDO) 

Skickas av slaven. Innehåller 

larm- och error-flaggor. 

0x400 + Node-ID Bulk Data Request 

(PDO) 

Skickas av mastern. Efterfrågar 

en specifik sampel av process-

data i bulk-form från slaven. 

0x480 + Node-ID Bulk Data Response 

(PDO) 

Skickas av slaven. Innehåller 

dem från mastern efterfrågade 

processdata sampels. 

0x580 + Node-ID SDO Response Skickas av slaven. Svarar med 

rätt konfiguration. 

0x600 + Node-ID SDO Request Skickas av mastern. Innehåller 

information om konfiguration. 
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2.2 PiCAN 

I detta arbete byggs simuleringen upp genom programmering av en Raspberry Pi, 

eller rättare sagt en PiCAN. En PiCAN är en Raspberry Pi med CAN-bus kompabili-

tet [7]. En Raspberry Pi är en minidator ämnad för programmering [8]. PiCAN är 

också en komponent som Nilar AB redan är bekanta med då den idag används för 

bland annat analysering av CAN-bussen mellan batterierna och styrsystemet. Nilar AB 

har utvecklat en hemsida där det med hjälp av en PiCAN går att manuellt skicka en-

staka CAN-meddelanden, samt analysera och se vilka meddelanden som skickas över 

CAN-bussen. Detta analysverktyg nämns senare i arbetet som Nilar ABs CAN-

analysverktyg. Denna hemsida kommer därför till användning i detta arbete för att se 

vad som skickas över CAN-bussen, men också för att manuellt simulera enstaka med-

delanden. 

2.3 Microsoft Visual Studio Code och Python 

Microsoft Visual Studio Code (VS Code), är en källkodsredigerare som är tillgänglig 

för datorer som använder operativsystemen Windows, macOS eller Linux. VS Code 

är kompatibel med en mängd olika programmeringsspråk, däribland C++, C#, Java 

och Python [9]. I detta arbete används VS Code tillsammans med programmerings-

språket Python för att simulera batterier. Python är ett kraftfullt programmerings-

språk som är baserat på traditionella programmeringsspråk och är väl anpassat för da-

gens operativsystem, nätverk och hårdvara [10]. VS Code tillsammans med Python 

ger möjlighet till hjälpfunktioner (bland annat ”auto complete”, ”IntelliSense”, ”lin-

ting”, ”debugging” och ”unit testing”), som underlättar vid programmering [11]. 

Eftersom att CANopen används som kommunikationsprotokoll i detta arbete mellan 

simuleringen och styrsystemet används också ett bibliotek, python-can, som erbjuder 

CAN support för Python [12]. Python-can biblioteket gör det möjligt att skicka och 

ta emot meddelanden över CAN-bussen. 

Biblioteket multiprocessing används också i detta arbete. Med multiprocessing går det 

att dela in ett Python-script i olika processer som sedan alla kan exekveras parallelt 

[13]. Detta bibliotek kommer till användning i detta arbete då fler än ett batteri skall 

simuleras. 
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2.4 Battery Management System 

För att styra laddning och urladdning hos ett batteri eller ett system av batterier krävs 

det någon from av styrsystem och mjukvara. Ett vanligt begrepp för ett sådant styrsy-

stem är ”Battery Management System” (BMS). BMS är ett system som förutom att 

balansera och hålla batteriet inom ett säkert arbetsområde, även håller koll på hur 

batterierna mår och arbetar. Ett BMS-system kan även behöva värma upp eller kyla 

ner batterierna, köra felrutiner, styra laddningsprocessen eller föra diagnostik på bat-

teriets status så som strömförmåga, ”state-of-charge”, ”state-of-health” eller kvarva-

rande körtid [14].  

Nilar AB använder sig av BMS för att styra och kontrollera sina batterier under ladd-

ning och urladdning. Det som styr denna BMS är två PLC-enheter (Programmable 

Logic Controller). Den ena PLC-enheten kallas för BMS-PLC. BMS-PLC:n är kom-

binerad med en HMI-panel, och är den övergripande PLC:n som hanterar larm, över-

vakar status på batterisystemet och styr invertern. Den andra PLC-enheten kallas för 

IMU-PLC. IMU-PLC:n styr loggkorten och batterierna [15]. En BMS-PLC och en 

IMU-PLC kommer att användas i detta arbete när simuleringen skall testas mot ett 

verkligt styrsystem. 

2.5 Batteriernas loggkort 

Batterierna som Nilar AB tillverkar har alla ett loggkort som de kallar för IMU (In-

tegrated Monitoring Unit). IMU:erna håller koll på batteriernas status genom att med 

hjälp av sensorer mäta storheter som spänning, ström, temperatur och tryck. Styrsy-

stemet (BMS) kommunicerar sedan med IMU:erna, via CANopen, med ett master-

slav koncept [15]. Figur 3 illustrerar lite enkelt hur denna kommunikation sker. När 

styrsystemet (mastern) skickar en förfrågan, exempelvis en bulk data request, så sva-

rar loggkortet (slaven) med rätt typ av meddelande, i detta fall med den aktuella bulk 

data som batteriet har. Uppbyggnaden av simuleringen kommer därför till stor del gå 

ut på att efterlikna hur dessa loggkort kommunicerar. 

 

Figur 3. Kommunikation mellan styrsystem och loggkort. 
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2.6 Digital tvilling 

En digital tvilling är en digital representation av ett verkligt föremål eller objekt med 

dess egenskaper i en digital värld [1]. Digitala tvillingar skapas på ett digitalt sätt för 

att simulera hur verkliga föremål eller objekt skulle bete sig i en verklig miljö. Det 

går därför att se det som att digitala tvillingar består av tre komponenter, de fysiska 

enheterna i den fysiska världen, de virtuella modellerna i den virtuella världen, och 

kommunikationen däremellan [1]. 

2.6.1 Simulering av digitala tvillingar 

När en digital tvilling kan simuleras öppnas det upp helt nya möjligheter då det gäller 

utveckling av komponenter, maskiner, produktionslinor samt utveckling av hårdvara 

och mjukvara i styrsystem [2]. Utformning av digitala tvillingar och simuleringsteknik 

har fram till nu varit ganska vanligt förekommande inom robotiken, produktionslinor 

med maskiner, men även inom spelvärlden [2], [16], [17]. Skapandet av digitala tvil-

lingar under konstruerandet av nya processer är framförallt något som underlättar för 

utvecklingen av hårdvara och mjukvara i styrsystem [1]. Den digitala tvillingen åter-

speglar då dels den fysiska världens begränsningar, men också förväntningarna hos 

programmeraren/systemutvecklaren. Genom att ständigt utveckla den digitala tvil-

lingen tillsammans med det verkliga systemet kan systemets beteende, funktioner och 

struktur snabbt verifieras och förutses. Fel kan då lättare upptäckas i ett tidigare skede 

vilket leder till bättre design, samt att långa och omständliga tester i en verklig miljö 

kan undvikas då hårdvara och mjukvara istället kan testas mot en simulering [1]. Att 

simulera komponenter, maskiner eller processer leder till en mer pålitlig, kostnads-

effektiva och mindre tidskrävande utvecklingsprocess av hårdvara och mjukvara i styr-

system. 
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2.7 Tidigare simulering av batterier för testning av BMS 

Ett exempel på hur en simulering för test av BMS-funktioner kan genomföras är då 

något som kallas för ”hardware-in-the-loop” (HIL) simulator används. En HIL simu-

lator byggs upp genom att använda fysiska komponenter ihop med virtuella eller emu-

lerade komponenter. I forskningsartikeln ’An Advanced HIL Simulation Battery Mo-

del for Battery Management System Testing’ så har Barreras et al. forskat om batteri-

simulationsmodeller baserat på litium-jon batterier [14]. Dessa batterisimuleringsmo-

deller skapades med hjälp av HIL. Skapandet av batterisimulationsmodellerna gjordes 

av den anledningen att tester utförda med verkliga batterier är tidskrävande och inte 

särskilt kostnadseffektiva. Batterisimulationsmodellen bestod då dels av simulerade 

litium-jon batterier, men också av ett styrsystem för att styra och kontrollera mo-

dellen, samt andra typiska komponenter som behövdes för att efterlikna och styra ett 

batteri. Några exempel på komponenter som inkluderades var bland annat tempera-

tur- och strömsensorer, diverse knappar och brytare samt laddare eller laster. Även 

ekvivalenta kretsmodeller för ett multicellbatteri skapades och kopplades ihop med 

ett gammalt batteri. Detta för att kunna generera realistiska cell-till-cell parameter-

variationer. Allt detta tillsammans med ett realtidsinterface kunde utföra en bred va-

riation av realistiska tester för en kommersiell BMS [14]. HIL simulation används 

också i många andra fall då simulering och tester av batterier eller olika typer av BMS 

utförs [18], [19], [20]. I alla de fallen då simulering av batterier för utveckling och 

testning av styrsystem eller BMS skapas, så är anledningen just att få mindre tidskrä-

vande och mer kostnadseffektiva tester. Tester blir även mer flexibla och spårbara, 

enklare att återskapa samt säkrare. 
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3 Process 

Detta kapitel beskriver det praktiska utförandet av arbetet som ägde rum på Nilar AB. 

Teorin bakom allt som används i arbetet är beskrivet i kapitel 2. 

3.1 Inledning 

Ett uppstartsmöte hos Nilar AB hölls med handledare, chefer och alla som ville vara 

delaktiga i projektet. Detta gav möjlighet till att utforma projektet så att båda parter 

var överens om vad som skulle omfattas av projektet och vad som skulle uppnås. Ar-

betet valdes att utföras under dagtid enligt företagets arbetstider eftersom att då skulle 

hjälp finnas nära till hands.  

3.2 Förberedelser 

Det förberedande arbetet innebar att bekanta sig med mjukvaran VS Code, program-

meringsspråket Python och biblioteket python-can, samt att bekanta sig med den 

hårdvara som skulle programmeras vilket var PiCAN. Två PiCAN:s programmerades 

därför för att kommunicera med varandra över CANopen med ett master-slav kon-

cept. Den ena PiCAN-enheten programmerades för att agera master (styrsystem, 

BMS) och den andra för att agera slav (loggkort, IMU). För att skapa och skicka 

CANopen-meddelanden användes biblioteket python-can. Mastern programmerades 

för att skicka ett CANopen-meddelande (ett kommando med ett specifikt COB-ID) 

till slaven. Slaven programmerades sedan för att ta emot detta meddelande och svara 

mastern med rätt typ av meddelande (svara med rätt meddelande på rätt typ av COB-

ID). Därefter lades fokus på att programmera för att få slaven att ta emot och svara på 

alla typer av CANopen-meddelande (alla typer av COB-ID). 

3.3 Utförande 

Med hjälp av det förberedande arbetet kunde sedan den PiCAN som agerade master 

bytas ut mot ett verkligt styrsystem. Detta styrsystem bestod av två stycken PLC:er 

(BMS PLC och IMU PLC), ett nätaggregat för strömförsörjning, en nätverksswitch 

samt diverse kablar för kommunikation, se Bilaga A. När styrsystemet var inkopplat 

kunde fokus läggas på att få den PiCAN som agerade slav att bete sig mer som ett 

batteri. Resterande tester och uppbyggnad av arbetet delades in i tre steg: simulering 

av ett batteri, simulering av flera batterier i ett batterisystem och simulering av flera 

batterier där viss data varieras. Nedan följer beskrivning av utförandet för dessa tre 

steg. 
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3.3.1 Simulering av ett batteri 

En PiCAN programmerades för att kontinuerligt ligga och vänta och ta emot alla in-

kommande CANopen-meddelanden från styrsystemet. Alla inkommande CANopen-

meddelanden sorterades ut efter COB-ID för att kunna svara med rätt COB-ID samt 

med de begärda data i datafältet (datafältet för ett CANopen-meddelande). Endast 

statiska data skickades, vilket innebar att fokus lades på att endast simulera rätt typ av 

meddelande. 

3.3.2 Simulering av flera batterier i ett batterisystem 

PiCAN:en programmerades för att simulera fyra batterier. För att göra detta användes 

biblioteket multiprocessing. Multiprocessing gör det möjligt att i ett och samma pyt-

hon-script kunna köra flera olika processer på en och samma gång. Därför skapades 

en process för varje batteri, samt en process för sync response. Processerna för varje 

batteri programmerades även här för att kontinuerligt ligga och vänta och ta emot alla 

inkommande CANopen-meddelanden från styrsystemet, för att sedan sortera ut och 

svara efter COB-ID. Sync response behövde en egen process eftersom dessa med-

delanden bör svaras på i en viss ordning beroende på vilket batteri (nod-ID) det är 

som svarar. Detta för att inte överbelasta CAN-bussen när antalet batterier (noder) 

ökar. Alla processer programmerades sedan för att startas i en huvudsekvens. Det 

programmerades också så att användaren blev tvungen att ange hur många batterier 

som skulle simuleras, för att därefter få simuleringen att starta x antal processer. Även 

här simulerades endast statiska data.  

3.3.3 Simulering av flera batterier där viss data varieras 

För att se om det var möjligt att variera en del data under simuleringens gång så skap-

ades ett separat script med funktioner, som ändrade på en temperaturvariabel och en 

status flagga, ”heartbeat”. Temperaturvariabeln programmerades för att variera mel-

lan 20-25˚C med 0,2˚C var tionde sekund. Statusflaggan, ”heartbeat”, programmera-

des för att skifta mellan hög och låg (1 och 0) var femte sekund. 

För varje steg testades simuleringen mot styrsystemet och CAN-bussen analyserades 

med hjälp av Nilar ABs egna CAN-analysverktyg. 
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4 Resultat 

En grund eller en plattform till en simulering har skapats och det går att simulera och 

svara på de flesta typer av CANopen-meddelanden som kan förekomma i ett batteri-

system, bestående av fyra batterier. Koden för simuleringen går att se i Bilaga B. I 

Figur (4)-(5) går det att se exempel på CANopen-meddelanden som skickas från styr-

systemet och svaras på av det simulerade batterisystemet. Dessa CANopen-meddelan-

den har registrerats med hjälp av Nilar ABs egna CAN-analysverktyg. I kolumnen 

längst till vänster i både Figur (4)-(5) går det att se att varje meddelande har en tids-

stämpel. I kolumnen i mitten på figurerna går det att se vad för typ av COB-ID som 

varje meddelande har, exempelvis finns COB-ID = 490 (hexadecimalt). COB-ID = 

490 representerar bulk data response från batteri 2 (funktions-ID 0x480 + nod-ID 

0x010). I kolumnen längst till höger går det att se den data som överförs via data 

ramen i varje CANopen-meddelande. Dessa data representeras hexadecimalt av 0-8 

bytes. 

 

 

Figur 4. CANopen-meddelanden mellan simulering och BMS. 

 

Figur 5. CANopen-meddelanden mellan simulering och BMS. 
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I Figur (6)-(7) går det att se tydligare vad de data som överförs via datafältet i varje 

CANopen-meddelande faktiskt representerar. Dessa två figurer är bilder på BMS:ens 

HMI. I Figur 7 går det att se vad den totala spänningen, strömmen, SoC (state of 

charge) och vad den högsta temperaturen är för det simulerade batterisystemet. I Fi-

gur 8 går det att se vad spänningen, strömmen, temperaturen, SoC, ∆T och vad 

trycket är för varje enskilt simulerat batteri. 

 

Figur 6. BMS HMI, simulerade värden för batterisystemet. 
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Figur 7. BMS HMI, simulerade värden för varje batteri. 
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5 Diskussion 

Syftet med detta arbete var att utveckla och testa möjligheten att simulera ett bat-

teri/batterisystem rent mjukvarumässigt. Detta gjordes genom att simulera och 

skicka CANopen-meddelanden innehållande data i form av spänningar, ström, tem-

peratur, tryck, samt diverse larm- och statusflaggor. Simuleringen byggdes upp med 

hjälp av en PiCAN, som programmerades med Python i VS Code. En grund till en 

simulering av ett batteri/batterisystem kunde därför skapas. Med denna grundsimu-

lering går det att simulera och svara på de flesta typer av CANopen-meddelanden som 

kan förekomma i ett batterisystem, bestående av fyra batterier. Nilar AB har därför 

fått en plattform att bygga vidare på. I detta arbete har det alltså inte skapats en fullt 

fungerande digital tvilling och simulering av batterier/batterisystem. Men arbetet har 

visat på att det rent mjukvarumässigt går att simulera hur batterier/batterisystem 

skickar data. 

En digital tvilling bör bestå utav tre komponenter, de fysiska enheterna i den fysiska 

världen, de virtuella modellerna i den virtuella världen och kommunikationen däre-

mellan [1]. Detta arbete har visat på att kommunikationen mellan Nilar ABs BMS (fy-

siska enheterna) och de simulerade batterierna/batterisystem (virtuella modellerna) 

går att skapa. Det går att med hjälp av en PiCAN simulera batterier och skicka 

CANopen-meddelanden på samma sätt som ett verkligt batteri skulle göra. Eftersom 

kommunikationen mellan simulerade batterier och BMS:en uppnåtts, så har detta ar-

bete hjälpt Nilar AB att komma en bit på vägen med skapandet av en fullt fungerande 

digital tvilling och simulering. 

Nilar AB skall kunna bygga vidare på denna simulering. När sedan Nilar AB, med hjälp 

av detta arbete, skapat en fullt fungerande simulering kommer troligtvis tester av 

BMS-funktioner bli mer effektiva. Anledningen till att man skapar digitala tvillingar 

och simulering av dessa är just för att effektivisera och optimera tester av styrsystem 

och mjukvara [1], [2]. Förhoppningsvis kan detta arbete i framtiden bidra till att Nilar 

ABs tester av BMS-funktioner blir effektivare, mindre tidskrävande och mer kostnads-

effektiva.  
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Oftast när batterisimuleringsmodeller har skapats i tidigare arbeten och forskning, så 

har det använts någon form av kombination av hårdvara och mjukvara, HIL [14], [18], 

[19], [20]. Detta examensarbete har dock visat på att det kan gå att simulera batterier 

rent mjukvarumässigt. HIL kan vara bra för att skapa realistiska värden då verkliga 

komponenter används. Men för ett styrsystem eller för en BMS är dessa värden bara 

ettor och nollor på en kommunikationsbuss. Värden i form av spänning, ström, tem-

peratur och tryck bör lika gärna kunna skapas genom en rent mjukvarumässig simule-

ring. Det skulle kunna gå att skapa matematiska modeller rent mjukvarumässigt som 

efterliknar hur batterier beter sig. Detta arbete har visat på att det inte behövs någon 

hårdvara för att generera och simulera data och meddelanden från ett batteri/batteri-

system. 

Det går att simulera och skicka CANopen-meddelanden som ett verkligt batteri/bat-

terissystem. Data i form av spänning, ström, temperatur, tryck, samt en del status-

flaggor går att simulera. Dock så fungerar inte simuleringen helt felfritt. Det uppstår 

nämligen en del larm hos BMS:en. En anledning till att larm uppstår är för att en del 

statusflaggor inte ”sänks” eller ”höjs”. BMS:en larmar för bland annat ”communication 

fault”. Att se till att alla statusflaggor och att alla värden är korrekta har inte varit av 

största fokus i detta arbete. Detta får därför bli något att kolla på i framtida arbeten 

med simuleringen. Sedan fås också larm för ”sensor fault” eller ”contactor fault”. Att 

dessa larm skulle fås var dock med mening, eftersom det simuleras att det finns ström 

mellan batterierna. Enligt BMS:en skall det inte finnas någon ström mellan batterierna 

om inte någon kontaktor är ”till” (det finns inga kontaktorer i kretsen), och därför 

larmar BMS:en för antingen ”sensor fault” eller ”contactor fault”. 

Koden för simuleringen är inte helt optimal. Det simulerade batterisystemet hinner 

inte alltid med att svara på vissa meddelanden från BMS:en. Detta eftersom vissa med-

delanden, som skickas från BMS:en, skickas med bara några millisekunders mellan-

rum. Koden för simuleringen kan inte alltid hantera meddelanden så snabbt. Därför 

simulerades också endast fyra batterier som mest, eftersom när antalet batterier ökar 

så ökar också antalet meddelanden på CAN-bussen. Detta hade kunnat lösas genom 

att optimera en del kod eller så hade processer kunnat skapas för varje typ av med-

delande istället för, som det är nu, processer för varje simulerat batteri. Att simule-

ringen missar att svara på en del meddelanden kan också vara en anledning till att larm 

uppstår. Till exempel så kan detta orsaka att larmet ”communication fault” uppstår, 

vilket innebär att kommunikationen inte fungerar som det ska. 
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6 Slutsatser 

I detta arbete så har grunden till en digital tvilling och simulering av ett batteri/bat-

terisystem skapats. Kommunikationen mellan styrsystemet (BMS) och simuleringen 

har upprättats. Det går att simulera i stort sätt alla typer av CANopen-meddelanden 

som kan tänkas förekomma mellan Nilar ABs BMS och batterier/batterisystem. Detta 

arbete har därför visat på att det går att simulera batterier/batterisystem rent mjuk-

varumässigt. Dock är detta ingen färdig digital tvilling och simulering. Det finns en 

del som kan förbättras och utvecklas i ett fortsatt arbete. 

Ett fortsatt arbete bör i första hand vara att optimera koden för simuleringen. I nuläget 

hinner inte simuleringen alltid med att svara på vissa meddelanden. Därför bör koden 

optimeras för att snabbare ta in, sortera ut och svara på inkommande meddelanden. 

Alternativt kan processer skapas för varje typ av meddelande istället för processer för 

varje simulerat batteri.  

För att ytterligare utveckla simuleringen bör fokus läggas på att få bort alla larm som 

uppstår hos BMS:en. Nilar AB vill i framtiden ha en fullt fungerande digital tvilling 

och simulering av batterier/batterisystem. Genom att få bort alla larm hos BMS:en 

kan fokus övergå på att få simuleringen att bete sig mer som ett verkligt batteri/bat-

terisystem. För att få simuleringen att likna ett batteri/batterisystem mer kan t.ex. 

matematiska modeller skapas och simuleras för varje batteri. 
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A1 

Bilaga A 

 

  

Figur 1. Ritning över PiCAN ihopkopplat med styrsystem. 
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Bilaga B 

1. import can   
2. import gustav_data   
3. import multiprocessing   
4.    
5. data80 = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
6.    
7. def sync_response(n):   
8.     count = [1]   
9.     state = True   
10.     while True:   
11.         bus = can.interface.Bus(   
12.             channel="can0", bustype="socketcan", baudrate=250000)   
13.    
14.         temp_byte5 = gustav_data.temp_first_bytes()   
15.         temp_byte4 = gustav_data.temp_last_bytes()   
16.    
17.         heartBeat = gustav_data.heart_beat()   
18.            
19.         # Toggle heartbeat flag   
20.         if heartBeat == True:   
21.             if state == True:   
22.                 state = False   
23.                 data80 = [0xc8, 0x32, 0xf4, 0x01, temp_byte4, temp_byte5

, 0x00, 0x00]   
24.    
25.             else:   
26.                 state = True   
27.                 data80 = [0xc8, 0x32, 0xf4, 0x01, temp_byte4, temp_byte5

, 0x00, 0x0f]   
28.    
29.         message = bus.recv()   
30.    
31.         # Sync response for all batteries   
32.         if message.arbitration_id == 0x80:   
33.             if 1 in count and n > 0:   
34.                 responseID = 0x181   
35.                 syncResponse = can.Message(   
36.                     extended_id=False, arbitration_id=re-

sponseID, data=data80)   
37.                 bus.send(syncResponse)   
38.                 count[0] = count[0] + 1   
39.    
40.             elif 2 in count and n > 1:   
41.                 responseID = 0x190   
42.                 syncResponse = can.Message(   
43.                     extended_id=False, arbitration_id=re-

sponseID, data=data80)   
44.                 bus.send(syncResponse)   
45.                 count[0] = count[0] + 1   
46.    
47.             elif 3 in count and n > 2:   
48.                 responseID = 0x19f   
49.                 syncResponse = can.Message(   
50.                     extended_id=False, arbitration_id=re-

sponseID, data=data80)   
51.                 bus.send(syncResponse)   
52.                 count[0] = count[0] + 1    
53.    
54.             elif 4 in count and n > 3:   
55.                 responseID = 0x1ac   
56.                 syncResponse = can.Message(   
57.                     extended_id=False, arbitration_id=re-

sponseID, data=data80)   
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58.                 bus.send(syncResponse)   
59.                 count[0] = count[0] + 1                
60.    
61.             else:   
62.                 count[0] = count[0] + 1   
63.                 if count[0] > 10:   
64.                     count[0] = 1   
65.    
66. def battery1():   
67.     x = False   
68.     while True:   
69.    
70.         bus = can.interface.Bus(   
71.             channel="can0", bustype="socketcan", baudrate=250000)   
72.         # SDO response   
73.         while x == False:   
74.    
75.             message = bus.recv()   
76.    
77.             if message.arbitration_id == 0x601:   
78.                 responseID = 0x581   
79.                 respon-

seData = [0x43, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
80.                 commandResponse = can.Message(   
81.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
82.                 bus.send(commandResponse)   
83.                 x = True   
84.    
85.         temp_byte5 = gustav_data.temp_first_bytes()   
86.         temp_byte4 = gustav_data.temp_last_bytes()   
87.            
88.         message = bus.recv()   
89.    
90.         # Command response   
91.         if message.arbitration_id == 0x201:   
92.             responseID = 0x281   
93.             responseData = message.data   
94.             commandResponse = can.Message(   
95.                 extended_id=False, arbitration_id=responseID, data=re-

sponseData)   
96.             bus.send(commandResponse)   
97.         # Alarm response   
98.         elif message.arbitration_id == 0x301:   
99.             responseID = 0x381   
100.             respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
101.             commandResponse = can.Message(   
102.                 extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
103.             bus.send(commandResponse)   
104.         # Bulk data response   
105.         elif message.arbitration_id == 0x401:   
106.             bulkData = message.data   
107.    
108.             if bulkData[0] == 0x00:   
109.                 responseID = 0x481   
110.                 respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
111.                 bulkDataResponse = can.Message(   
112.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
113.                 bus.send(bulkDataResponse)   
114.    
115.             elif bulkData[0] == 0x01:   
116.                 responseID = 0x481   
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117.                 respon-
seData = [0x01, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   

118.                 bulkDataResponse = can.Message(   
119.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
120.                 bus.send(bulkDataResponse)   
121.    
122.             elif bulkData[0] == 0x02:   
123.                 responseID = 0x481   
124.                 respon-

seData = [0x02, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
125.    
126.                 bulkDataResponse = can.Message(   
127.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
128.                 bus.send(bulkDataResponse)               
129.    
130.             elif bulkData[0] == 0x03:   
131.                 responseID = 0x481   
132.                 respon-

seData = [0x03, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
133.                 bulkDataResponse = can.Message(   
134.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
135.                 bus.send(bulkDataResponse)   
136.    
137.             elif bulkData[0] == 0x04:   
138.                 responseID = 0x481   
139.                 respon-

seData = [0x04, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
140.                 bulkDataResponse = can.Message(   
141.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
142.                 bus.send(bulkDataResponse)               
143.    
144.             elif bulkData[0] == 0x05:   
145.                 responseID = 0x481   
146.                 respon-

seData = [0x05, 0x00, 0xc8, 0x32, 0xf4, 0x01, 0xf4, 0x01]   
147.                 bulkDataResponse = can.Message(   
148.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
149.                 bus.send(bulkDataResponse)   
150.    
151.             elif bulkData[0] == 0x06:   
152.                 responseID = 0x481   
153.                 respon-

seData = [0x06, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, temp_byte4, temp_byte5, te
mp_byte4, temp_byte5]   

154.                 bulkDataResponse = can.Message(   
155.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
156.                 bus.send(bulkDataResponse)   
157.    
158.             elif bulkData[0] == 0x07:   
159.                 responseID = 0x481   
160.                 respon-

seData = [0x07, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, temp_byte4, temp_byte5, 0x
78, 0x37]   

161.                 bulkDataResponse = can.Message(   
162.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
163.                 bus.send(bulkDataResponse)           
164.    
165.             elif bulkData[0] == 0x08:   
166.                 responseID = 0x481   
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167.                 respon-
seData = [0x08, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   

168.                 bulkDataResponse = can.Message(   
169.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
170.                 bus.send(bulkDataResponse)       
171.    
172.             elif bulkData[0] == 0x09:   
173.                 responseID = 0x481   
174.                 respon-

seData = [0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
175.                 bulkDataResponse = can.Message(   
176.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
177.                 bus.send(bulkDataResponse)   
178.    
179.             else:   
180.                 responseID = 0x481   
181.                 respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
182.                 bulkDataResponse = can.Message(   
183.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
184.                 bus.send(bulkDataResponse)   
185.    
186. def battery2():   
187.     x = False   
188.     while True:   
189.    
190.         bus = can.interface.Bus(   
191.             channel="can0", bustype="socketcan", baudrate=250000)   
192.    
193.         # SDO response   
194.         while x == False:   
195.    
196.             message = bus.recv()   
197.    
198.             if message.arbitration_id == 0x610:   
199.                 responseID = 0x590   
200.                 respon-

seData = [0x43, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
201.                 commandResponse = can.Message(   
202.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
203.                 bus.send(commandResponse)   
204.                 x = True   
205.    
206.         temp_byte5 = gustav_data.temp_first_bytes()   
207.         temp_byte4 = gustav_data.temp_last_bytes()   
208.            
209.         message = bus.recv()   
210.    
211.         # Command response   
212.         if message.arbitration_id == 0x210:   
213.             responseID = 0x290   
214.             responseData = message.data   
215.             commandResponse = can.Message(   
216.                 extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
217.             bus.send(commandResponse)   
218.    
219.         # Alarm response   
220.         elif message.arbitration_id == 0x310:   
221.             responseID = 0x390   
222.             respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
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223.             commandResponse = can.Message(   
224.                 extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
225.             bus.send(commandResponse)   
226.    
227.         # Bulk data response   
228.         elif message.arbitration_id == 0x410:   
229.             bulkData = message.data   
230.    
231.             if bulkData[0] == 0x00:   
232.                 responseID = 0x490   
233.                 respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
234.                 bulkDataResponse = can.Message(   
235.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
236.                 bus.send(bulkDataResponse)   
237.    
238.             elif bulkData[0] == 0x01:   
239.                 responseID = 0x490   
240.                 respon-

seData = [0x01, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
241.                 bulkDataResponse = can.Message(   
242.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
243.                 bus.send(bulkDataResponse)   
244.    
245.             elif bulkData[0] == 0x02:   
246.                 responseID = 0x490   
247.                 respon-

seData = [0x02, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
248.    
249.                 bulkDataResponse = can.Message(   
250.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
251.                 bus.send(bulkDataResponse)               
252.    
253.             elif bulkData[0] == 0x03:   
254.                 responseID = 0x490   
255.                 respon-

seData = [0x03, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
256.                 bulkDataResponse = can.Message(   
257.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
258.                 bus.send(bulkDataResponse)   
259.    
260.             elif bulkData[0] == 0x04:   
261.                 responseID = 0x490   
262.                 respon-

seData = [0x04, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
263.                 bulkDataResponse = can.Message(   
264.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
265.                 bus.send(bulkDataResponse)               
266.    
267.             elif bulkData[0] == 0x05:   
268.                 responseID = 0x490   
269.                 respon-

seData = [0x05, 0x00, 0xc8, 0x32, 0xf4, 0x01, 0xf4, 0x01]   
270.                 bulkDataResponse = can.Message(   
271.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
272.                 bus.send(bulkDataResponse)   
273.    
274.             elif bulkData[0] == 0x06:   
275.                 responseID = 0x490   
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276.                 respon-
seData = [0x06, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, temp_byte4, temp_byte5, te
mp_byte4, temp_byte5]   

277.                 bulkDataResponse = can.Message(   
278.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
279.                 bus.send(bulkDataResponse)   
280.    
281.             elif bulkData[0] == 0x07:   
282.                 responseID = 0x490   
283.                 respon-

seData = [0x07, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, temp_byte4, temp_byte5, 0x
78, 0x37]   

284.                 bulkDataResponse = can.Message(   
285.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
286.                 bus.send(bulkDataResponse)           
287.    
288.             elif bulkData[0] == 0x08:   
289.                 responseID = 0x490   
290.                 respon-

seData = [0x08, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
291.                 bulkDataResponse = can.Message(   
292.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
293.                 bus.send(bulkDataResponse)       
294.    
295.             elif bulkData[0] == 0x09:   
296.                 responseID = 0x490   
297.                 respon-

seData = [0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
298.                 bulkDataResponse = can.Message(   
299.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
300.                 bus.send(bulkDataResponse)   
301.    
302.             else:   
303.                 responseID = 0x490   
304.                 respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
305.                 bulkDataResponse = can.Message(   
306.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
307.                 bus.send(bulkDataResponse)   
308.    
309.    
310. def battery3():   
311.     x = False   
312.     while True:   
313.    
314.         bus = can.interface.Bus(   
315.             channel="can0", bustype="socketcan", baudrate=250000)   
316.    
317.         # SDO response   
318.         while x == False:   
319.    
320.             message = bus.recv()   
321.    
322.             if message.arbitration_id == 0x61f:   
323.                 responseID = 0x59f   
324.                 respon-

seData = [0x43, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
325.                 commandResponse = can.Message(   
326.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
327.                 bus.send(commandResponse)   
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328.                 x = True   
329.    
330.         temp_byte5 = gustav_data.temp_first_bytes()   
331.         temp_byte4 = gustav_data.temp_last_bytes()   
332.            
333.         message = bus.recv()   
334.    
335.         # Command response   
336.         if message.arbitration_id == 0x21f:   
337.             responseID = 0x29f   
338.             responseData = message.data   
339.             commandResponse = can.Message(   
340.                 extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
341.             bus.send(commandResponse)   
342.    
343.         # Alarm response   
344.         elif message.arbitration_id == 0x31f:   
345.             responseID = 0x39f   
346.             respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
347.             commandResponse = can.Message(   
348.                 extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
349.             bus.send(commandResponse)   
350.    
351.         # Bulk data response   
352.         elif message.arbitration_id == 0x41f:   
353.             bulkData = message.data   
354.    
355.             if bulkData[0] == 0x00:   
356.                 responseID = 0x49f   
357.                 respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
358.                 bulkDataResponse = can.Message(   
359.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
360.                 bus.send(bulkDataResponse)   
361.    
362.             elif bulkData[0] == 0x01:   
363.                 responseID = 0x49f   
364.                 respon-

seData = [0x01, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
365.                 bulkDataResponse = can.Message(   
366.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
367.                 bus.send(bulkDataResponse)   
368.    
369.             elif bulkData[0] == 0x02:   
370.                 responseID = 0x49f   
371.                 respon-

seData = [0x02, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
372.    
373.                 bulkDataResponse = can.Message(   
374.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
375.                 bus.send(bulkDataResponse)               
376.    
377.             elif bulkData[0] == 0x03:   
378.                 responseID = 0x49f   
379.                 respon-

seData = [0x03, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
380.                 bulkDataResponse = can.Message(   
381.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
382.                 bus.send(bulkDataResponse)   
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383.    
384.             elif bulkData[0] == 0x04:   
385.                 responseID = 0x49f   
386.                 respon-

seData = [0x04, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
387.                 bulkDataResponse = can.Message(   
388.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
389.                 bus.send(bulkDataResponse)               
390.    
391.             elif bulkData[0] == 0x05:   
392.                 responseID = 0x49f   
393.                 respon-

seData = [0x05, 0x00, 0xc8, 0x32, 0xf4, 0x01, 0xf4, 0x01]   
394.                 bulkDataResponse = can.Message(   
395.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
396.                 bus.send(bulkDataResponse)   
397.    
398.             elif bulkData[0] == 0x06:   
399.                 responseID = 0x49f   
400.                 respon-

seData = [0x06, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, temp_byte4, temp_byte5, te
mp_byte4, temp_byte5]   

401.                 bulkDataResponse = can.Message(   
402.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
403.                 bus.send(bulkDataResponse)   
404.    
405.             elif bulkData[0] == 0x07:   
406.                 responseID = 0x49f   
407.                 respon-

seData = [0x07, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, temp_byte4, temp_byte5, 0x
78, 0x37]   

408.                 bulkDataResponse = can.Message(   
409.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
410.                 bus.send(bulkDataResponse)           
411.    
412.             elif bulkData[0] == 0x08:   
413.                 responseID = 0x49f   
414.                 respon-

seData = [0x08, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
415.                 bulkDataResponse = can.Message(   
416.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
417.                 bus.send(bulkDataResponse)       
418.    
419.             elif bulkData[0] == 0x09:   
420.                 responseID = 0x49f   
421.                 respon-

seData = [0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
422.                 bulkDataResponse = can.Message(   
423.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
424.                 bus.send(bulkDataResponse)   
425.    
426.             else:   
427.                 responseID = 0x49f   
428.                 respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
429.                 bulkDataResponse = can.Message(   
430.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
431.                 bus.send(bulkDataResponse)   
432.    
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433. def battery4():   
434.     x = False   
435.     while True:   
436.    
437.         bus = can.interface.Bus(   
438.             channel="can0", bustype="socketcan", baudrate=250000)   
439.    
440.         # SDO response   
441.         while x == False:   
442.    
443.             message = bus.recv()   
444.    
445.             if message.arbitration_id == 0x62c:   
446.                 responseID = 0x5ac   
447.                 respon-

seData = [0x43, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
448.                 commandResponse = can.Message(   
449.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
450.                 bus.send(commandResponse)   
451.                 x = True   
452.    
453.         temp_byte5 = gustav_data.temp_first_bytes()   
454.         temp_byte4 = gustav_data.temp_last_bytes()   
455.            
456.         message = bus.recv()   
457.    
458.         # Command response   
459.         if message.arbitration_id == 0x22c:   
460.             responseID = 0x2ac   
461.             responseData = message.data   
462.             commandResponse = can.Message(   
463.                 extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
464.             bus.send(commandResponse)   
465.    
466.         # Alarm response   
467.         elif message.arbitration_id == 0x32c:   
468.             responseID = 0x3ac   
469.             respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
470.             commandResponse = can.Message(   
471.                 extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
472.             bus.send(commandResponse)   
473.    
474.         # Bulk data response   
475.         elif message.arbitration_id == 0x42c:   
476.             bulkData = message.data   
477.    
478.             if bulkData[0] == 0x00:   
479.                 responseID = 0x4ac   
480.                 respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
481.                 bulkDataResponse = can.Message(   
482.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
483.                 bus.send(bulkDataResponse)   
484.    
485.             elif bulkData[0] == 0x01:   
486.                 responseID = 0x4ac   
487.                 respon-

seData = [0x01, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
488.                 bulkDataResponse = can.Message(   
489.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
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490.                 bus.send(bulkDataResponse)   
491.    
492.             elif bulkData[0] == 0x02:   
493.                 responseID = 0x4ac   
494.                 respon-

seData = [0x02, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
495.    
496.                 bulkDataResponse = can.Message(   
497.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
498.                 bus.send(bulkDataResponse)               
499.    
500.             elif bulkData[0] == 0x03:   
501.                 responseID = 0x4ac   
502.                 respon-

seData = [0x03, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
503.                 bulkDataResponse = can.Message(   
504.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
505.                 bus.send(bulkDataResponse)   
506.    
507.             elif bulkData[0] == 0x04:   
508.                 responseID = 0x4ac   
509.                 respon-

seData = [0x04, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x0b]   
510.                 bulkDataResponse = can.Message(   
511.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
512.                 bus.send(bulkDataResponse)               
513.    
514.             elif bulkData[0] == 0x05:   
515.                 responseID = 0x4ac   
516.                 respon-

seData = [0x05, 0x00, 0xc8, 0x32, 0xf4, 0x01, 0xf4, 0x01]   
517.                 bulkDataResponse = can.Message(   
518.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
519.                 bus.send(bulkDataResponse)   
520.    
521.             elif bulkData[0] == 0x06:   
522.                 responseID = 0x4ac   
523.                 respon-

seData = [0x06, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, temp_byte4, temp_byte5, te
mp_byte4, temp_byte5]   

524.                 bulkDataResponse = can.Message(   
525.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
526.                 bus.send(bulkDataResponse)   
527.    
528.             elif bulkData[0] == 0x07:   
529.                 responseID = 0x4ac   
530.                 respon-

seData = [0x07, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, temp_byte4, temp_byte5, 0x
78, 0x37]   

531.                 bulkDataResponse = can.Message(   
532.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
533.                 bus.send(bulkDataResponse)           
534.    
535.             elif bulkData[0] == 0x08:   
536.                 responseID = 0x4ac   
537.                 respon-

seData = [0x08, 0x00, temp_byte4, temp_byte5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
538.                 bulkDataResponse = can.Message(   
539.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
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540.                 bus.send(bulkDataResponse)       
541.    
542.             elif bulkData[0] == 0x09:   
543.                 responseID = 0x4ac   
544.                 respon-

seData = [0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
545.                 bulkDataResponse = can.Message(   
546.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
547.                 bus.send(bulkDataResponse)   
548.    
549.             else:   
550.                 responseID = 0x4ac   
551.                 respon-

seData = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]   
552.                 bulkDataResponse = can.Message(   
553.                     extended_id=False, arbitration_id=respon-

seID, data=responseData)   
554.                 bus.send(bulkDataResponse)   
555.    
556. if __name__ == "__main__":   
557.    
558.     numberOfBatteries = input("Enter number of batteries: ")   
559.     val = int(numberOfBatteries)   
560.    
561.     if val == 1:   
562.         battery_1 = multiprocessing.Process(target=battery1)   
563.         battery_1.start()   
564.         syncResponse = multiprocessing.Process(target=sync_re-

sponse(val))   
565.         syncResponse.start()   
566.    
567.     if val == 2:   
568.         battery_1 = multiprocessing.Process(target=battery1)   
569.         battery_2 = multiprocessing.Process(target=battery2)    
570.         battery_1.start()   
571.         battery_2.start()   
572.         syncResponse = multiprocessing.Process(target=sync_re-

sponse(val))        
573.         syncResponse.start()    
574.    
575.     if val == 3:   
576.         battery_1 = multiprocessing.Process(target=battery1)   
577.         battery_2 = multiprocessing.Process(target=battery2)   
578.         battery_3 = multiprocessing.Process(target=battery3)   
579.         battery_1.start()   
580.         battery_2.start()   
581.         battery_3.start()   
582.         syncResponse = multiprocessing.Process(target=sync_re-

sponse(val))   
583.         syncResponse.start()   
584.    
585.     if val == 4:   
586.         battery_1 = multiprocessing.Process(target=battery1)   
587.         battery_2 = multiprocessing.Process(target=battery2)   
588.         battery_3 = multiprocessing.Process(target=battery3)   
589.         battery_4 = multiprocessing.Process(target=battery4)   
590.         battery_1.start()   
591.         battery_2.start()   
592.         battery_3.start()   
593.         battery_4.start()   
594.         syncResponse = multiprocessing.Process(target=sync_re-

sponse(val))           
595.         syncResponse.start()   
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