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tema: fordon

 Under de senaste åren har fordons-
industrin försökt konsolidera anta-
let nätverkstekniker som används 
i fordon. Idén är att ha ett så kall-

lat monoteknologiskt nätverk där lösningen 
skulle vara att använda Ethernet för fordon 
eftersom denna har visat sig så förtjänstfull 
inom andra områden.

Ethernet löser många av de problem som 
fordonsnätverken brottas med, men ger 
även upphov till andra problem inom exem-
pelvis vissa tillämpningar för infotainment, 
audio och aktiva ljudsystem. Framför allt 
sändning av audiosignaler är den stora ut-
maningen och kräver extra och dyra maskin- 
och programvarukomponenter. Alla sådana 
åtgärder är komplicerade och kostsamma 
och påverkar risken, kostnaden och ledtiden 
för konstruktionen på ett negativt sätt. 

Den nya INICnet-tekniken har alla audio-
funktioner som behövs, exempelvis överfö-
ring av flera särskilda audio- och parallella 
videokanaler med tjänster av hög kvalitet 
och låg latens, utan behov av ytterligare ma-

skin- och programvara. Dessutom tillhan-

dahåller den även en Ethernet/IP-kanal som 
möjliggör användningsfall som exempelvis 
nedladdning av mjukvara (inklusive OTA – 
Over The Air) och diagnostik samt en sömlös 
länk till resten av nätverket i fordonet som 
självfallet är fordons-Ethernet (Automotive 
Ethernet). 

M e n  va r f ö r  b e h ö v e r  v i  en ny öppen 
 standard i det redan trånga standardland-
skapet för fordon?

Svaret på frågan kan ges genom en titt på 
de stora utmaningar som hela fordonsindu-

strin står inför. Den måste bli mer innovativ 

i yakt med att man börjar imitera konsu-
mentprodukternas snabba livscykler samti-
digt som kostnadsbesparingar genomförs. 
Fordonselektronik sitter i hjärtat av detta. 
Mängden elektronik i vanliga bilar har ökat 
snabbt. Denna tillväxt kommer att fortsätta 
på grund av elfordonens tre megatrender: 
mer sofi stikerat förarstöd på vägen mot au-
tonom körning, samt ökad anslutningsbar-
het både inom fordonet och med andra for-
don samt infrastrukturen.

Detta har lett till ett utbyte av en enorm 
mängd data mellan olika komponenter inne 
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i ett fordon och mellan fordonet och infra-
strukturen. Denna mängd kommer bara att 
öka. Det lägger ny vikt på interna fordons-
nätverk som traditionellt har varit domän-
baserade nätverk som exempelvis Can, 
Flexray, Lin och Most, vilka täcker specifika 
uppgifter för olika typer av data beroende 
på den bandbredd och realtidsfunktion som 
kommunikationen kräver. 

Därmed blir det allt vanligare att domän-
baserade arkitekturer ersätts av en struktur 
där oskärmad tvinnad parkabel (UTP) base-
rad på en snabb Ethernetryggrad täcker nät-
verkens behov. 

D e T Ta  h a r  D e n  U p p e n b a r a  fördelen att 
Ethernet är en mogen teknik som många in-
genjörer känner sig bekväma med och som 
är tillgänglig med ett billigt fysiskt lager. UTP 
kan hjälpa till att minska utvecklingskost-
naderna, projektrisken och ledtiden för nya 
bilar. All data som utbyts i interna fordons-
nätverk är dock inte ursprungligen tillgäng-
lig som paketdata. 

Betänk exempelvis audiodata i ett info-
tainmentsystem eller i en ljudtillämpning 
som exempelvis aktiv brusreducering el-
ler i kommunikation passagerare emellan. 
Implementeringen av den typen av till-
lämpning med ett Ethernetnätverk innebär 
användning av särskilda standarder som 
exempelvis AVB (Audio Video Bridging) som 
uppfyller samtliga krav som ställs på audio-
tillämpningar som exempelvis synkronise-
ring, låg latens och tillförlitlighet, men som 
är mycket komplicerade att implementera 
i programvara och som kräver högpreste-
rande datorkraft bara för att hantera funktio-
nen i nätverket. Implementeringskostnaden 
för en komplicerad programvarustack på en 
högpresterande styrkrets äter upp samtliga 
fördelar med en nätverksstandard.
h U r  K a n  M a n  U n D v i K a  D e T  och införa en 
nätverksstandard för audio, ljud och info-
tainment utan höga implementeringskost-
nader?

Svaret på den frågan är INICnet-teknik. 
2021 blir INICnet en öppen ISO-standard 
och den stöder service av hög kvalitet för 
audio- och videokanaler som hanteras full-
ständigt genom integrerade INICnet-kretsar 
eller genom tillgänglig programvara så att 
ingenjörer inte behöver lägga ned extra ut-
vecklingsarbete på att hantera nätverkets 
trafik. INICnet fungerar med UTP eller koaxi-
alkabel som fysiska lager, är fullt kompatibel 
med Ethernet, eftersom varje nod har sin 
egen MAC-adress och den stöder samtliga 
Ethernet-relaterade mekanismer, adresse-
ringsmod och paketstorlekar. 

INICnet är tillgänglig i två olika hastighets-
klasser med en hög verkningsgrad för band-
bredden på över 95 procent: 50 Mbit/s eller 
150 MB/s. Båda alternativen stöder ring- eller 
kedjekoppling. 50 Mb/s är tillgänglig över 
UTP, 150 Mbit/s är tillgänglig över koaxial-
kabel.

INICnet stöder kraftmatning av typen 
phantom power och tillhandahåller fullstän-
dig diagnos utan behov av extra triggkana-
ler. Fördelen med denna nätverksarkitektur 
är att audio-/videotillämpningar kan vara 
baserade på INICnet eftersom denna han-
terar audio- eller videodata i ursprungligt 
format; utvecklare kan koncentrera sig på 
sina tillämpningar utan att bekymra sig för 
komplicerade uppgifter för dataomvandling 
eller nätverk. En annan fördel är att snabb 
uppdatering av firmware kan göras trådlöst 
(OTA) i INICnet-utrustning eftersom INICnet-
tekniken även stöder ursprungliga Ethernet-
paket och är ansluten till resten av fordonets 
nätverk över en av sina noder, exempelvis 
huvudenheten. Det behövs ingen gateway-
applikation i huvudenheten eftersom samt-
liga INICnet-utrustningar kan adresseras di-
rekt via egna MAC-adresser.

b e T r ä f fa n D e  i S O / O S i - M O D e L L e n  för Ether-
netkanal i ett INICnet-nät så täcker denna 
endast modellens två första lager. Därmed 
kan den tas bort helt från högre lager så att 
programvara som skrivits för andra tekniker 
kan återanvändas efter uppdatering av driv-
rutinen. För närvarande finns det drivrutiner 
för Linux och QNX som kan användas tillsam-
mans med INICnet-kretsarna och som tillåter 

att Ethernetkanalen i INICnet-nätet integre-
ras i redan existerande IP-baserade system 
på ett fullständigt transparent sätt så att ut-
vecklingsingenjörer inte behöver ta hänsyn 
till den underliggande nätverkstekniken.

Microchip erbjuder en hel familj av app-
likationsspecifika produkter inriktade på 
låglatens-tillämpningar såsom exempelvis 
ANC, generering av motorljud, vägbrusre-
ducering, e-samtal eller andra tillämpningar 
som kräver låg latens. Samtliga INIC-kretsar 
kan konfigureras som en nätverks-master 
 eller nätverks-slav och kan automatiskt 
ändra inställning om, exempelvis efter en 
bil olycka, nätverket är skadat och bilens an-
vändare önskar göra ett e-samtal.

n äT v e r K e T S  r e S U r S h a n T e r i n g  och kon-
figurering av INICnet-nätet kan göras av 
Microchips enhetliga centraliserade nät-
verksstack Unicens. Alla andra systemhante-
ringsfunktioner såsom exempelvis kretsstyr-
ning kan eventuellt stödjas av tillgängliga 
IP-stackar såsom SOME/IP-stacken, eller nå-
gon annan RPC-(Remote Procedure Call)-
teknik. Unicens är en applikation med öppen 
källkod, som är tillgänglig kostnadsfritt och 
som låter användare konfigurera hela nät-
verket från en enda utrustning; vilket gör det 
möjligt att implementera utrustningar som 

Andelen elektronik i fordonen.

INICnet i ISO/OSI-modellen.
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inte behöver någon styrkrets, exempelvis 
noder för mikrofoner. Om det finns noder 
i nätverket som endast hanterar Ethernet-
trafik, som exempelvis en smart antenn, 
behöver sådana noder inte innehålla någon 

programvara för nätverk, eller i bästa fall, om 
genererade data har sitt ursprung i Ethernet, 
är det möjligt att utforma noden utan att an-
vända någon styrkrets i den.

En första fordonstillverkare antog och 

började använda tekniken i mitten av 2018 
inför tillverkningsstart 2020. Fordonstillver-
kare och underleverantörer i olika regioner 
över hela världen har också redan börjat ut-
värdera tekniken.  n

INICnet-familjen med skalbara gränssnitt drivna av olika tillämpningar.


