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AUTOSAR

Ismérvek:

Autosar (Automotive Open System Architecture)

Célja:

-  kezelhető maradjon a járművekben alkalmazott elektronikai és 
villamos rendszerek növekvő komplexitása,

 - tegye lehetővé a rendszerek rugalmas változtatását, mind 
verzió követésben, mind új elemek bevezetésében,

 - növelje meg a gyártosoron a rendszerek skálázhatóságát,

 - javítsa a minőséget és a megbízhatóságot,

 - tegye lehetővé a korai hibafelismerést már a korai tervezési 
fázisban.
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Felhasznált Irodalom:
AUTOSAR Technical Overview V2.2.1, forrás internet

AUTOSAR Layered Software Architecture V2.2.1, forrás internet

Bernhard Thiele, Dan Henriksson: “Using the Functional Mockup Interface as an Intermediate 
Format in AUTOSAR Software Component Development” Proceedings 8th Modelica 
Conference, Dresden, Germany, March 20-22, 2011

Regina Hebig “Methodology and Templates in AUTOSAR”, forrás internet
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AUTOSAR

Ismérvek:
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AUTOSAR

Probléma Megoldás Előny

Ad-hoc fejlesztés, a 
követelmények nehéz 
követhetősége.
Hiányzó kompatibilitása.

A specifikációk szabványosítása. A specifikációk javulása.
Egységes fejlesztő eszközök.

Fölösleges erőfeszítések a 
rendszer és a komponensek 
fejlesztésénél.

Szoftver mag alkalmazása. Javuló szoftverminőség. 
Az adott feladatra lehet 
koncentrálni.

Az eddig alkalmazott 
mikrokontroller már nem elérhető. 
A szoftver átírása óriási 
erőfeszítés.
A feladat meghaladja a 
mikrokontroller teljesítményét.

A mikrokontroller absztrakciója A kontroller gond nélkül 
cserélhető.

Adott funkció relokálása túl 
nagy erőfeszítést igényel.
Egy funkció újradefiniálás a túl 
nagy erőkifejtés.

Futtatási környezet 
alkalmazása.

A funkciók függetlenek a 
kommunkációs részektől.
A kommunikáció a 
szabványosítás miatt 
egyszerű.
A funkciók relokálása és 
újradefiniálása lehetséges.
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AUTOSAR

Probléma Megoldás Előny

A nem kompatibilis 
funkciókat a rendszerhez 
kell hangolni.
Kis mértékű fejlesztések 
nem hajthatók végre 
“értelmes” erőfeszítéssel.
A hiányzó egységes 
interfészek.

Az interfészek 
szabványosítása.

A fejlesztési és javítási 
erőkifejtések csökkennek.
A szabványosítás 
egyszerűsíti a fejlesztést.
A komponensek könnyen 
cserélhetők.
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AUTOSAR
Koncepció:

Autosar szoftver komponens: (SWC) azt a szoftver részletet jelenti, 
amely az Autosar infrastruktúrán fut, a komponens jól definált interfész 
felületekkel rendelkezik,

Virtuális funkcionális buszrendszer: magába foglalja az összes 
kommunikációs mechanizmust és az interfészeket. Ez absztrakció, 
technológia független.

Szoftver komponens leírás: a szoftver komponens szabványos leírása.
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AUTOSAR

Koncepció:
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AUTOSAR

Koncepció:

ECU leírás: ECU (Electronic Control Unit) dokumentációja,

Rendszer követelmények: az ECU-tól és a rendszertől 
elvárt specifikáció,

Fejlesztői környezet: az Autosar követelményeket “ismerő” 
fejlesztői környezet,

Futtató környezet: az Autosar virtuális funkcionális 
buszrendszerét megvalósító szoftver komponens(ek). 
Lehetőség szerint a fizikai rendszert teljesen kitakarja.

Alap szoftver: az adott processzor specifikus infrastruktúra 
kiszolgáló szoftver.
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AUTOSAR

Szoftver komponens:

Jellemzői:

- minden AUTOSAR SWC az alkalmazás egy részét foglalja 
magába,

- az AUTOSAR nem írja elő, hogy egy SWC mekkora legyen,

- az alkalmazás követelményeitől függően az SWC legyen 
elég kis méretű és újrafelhasználható, illetve cserélhető,

- az AUTOSAR SWC egy atomi szofver elem. Ez azt jelenti, 
hogy egy SWC-t nem lehet szétosztani több ECU között. 
Egy SWC egy ECU-ban van.
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AUTOSAR

Szoftver komponens:

Implementálás:

   Az AUTOSAR nem írja elő, hogy egy SWC-t milyen módon 
hoznak létre. Viszont azt pontosan előírja, hogy mire van 
szükség, hogy egy SWC korrekt módon lehessen a 
rendszerbe integrálni. Ezért az AUTOSAR SWC 
dokumentációjának tartalmaznia kell:

 - az SWC egy teljes és egy formális leírását, amely 
specifikálja az infrastruktúra szükséges konfigurációját,

 - a komponenst megvalósítását, amely az object kódot és a 
forráskódot tartalmazza.
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AUTOSAR

Szoftver komponens:

SWC leírás tartalmazza:

 - a műveleteket és az adatelemeket, amelyeket a SWC 
szolgáltat,

 - azokat az infrastruktúrális követelményeket, amelyek SWC 
számára szükségesek,

 - az SWC számára szükséges erőforrásokat,

 - speciális impletációs követelményeket.
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AUTOSAR

Szoftver komponens:

Az SWC független:

- az alkalmazott mikokontroller típusától,

- az ECU hardver felépítésétől,

- a többi SWC helyzetétől, amelyekkel kommunikál,

- ha többször implementálják (speciális eset), az 
implementációk számától.
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AUTOSAR
Érzékelő – végrehajtó SWC:

   speciális SWC amely magába foglalja az alkalmazás 
specifikus érzékelőket és végrehajtókat.

 Megjegyzés:    
Az AUTOSAR 
infrastruktúra nem takarja 
el az érzékelők és 
végrehajtók specifikációit, 
ezért speciális szoftver 
elemnek tekinthető.
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Virtuális funkcionális busz (VFB):

Az AUTOSAR azért, hogy biztosítsa a relokálhatóság követelményét egy 
virtuális funkcionális buszt biztosít. Ez egy virtuális harverként funkcionál 
és független a rendszer felépítésétől. Ezáltal már a fejlesztés korai 
szakaszában az SWC-k implementálhatók a rendszer teljes architektúrája 
nélkül.
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Kommunikáció:

    AUTOSAR filózófiában a központi struktúrális elem a 
komponens. A komponensek egymás között jól 
definiált portokon keresztül kommunikálnak a többi 
komponenssel. Egy port egyértelműen egy 
komponenshez van rendelve.

   A portok számára kijelölt szolgáltatások definiciójához 
vezessük be az AUTOSAR interfész fogalmat. Ez 
lehet:

- kliens - szerver jellegű,

- küldő – fogadó jellegű,

   ezek teszik lehetővé az adatorientált átvitelt a VFB-n 
keresztül.
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Kommunikáció:

egy port lehet:

PPORT: egy AUTOSAR interfészt biztosít,

RPORT: egy AUTOSAR interfészt igényel.
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ECU szoftver felépítés:

Az AUTOSAR szoftver:

AUTOSAR SWC-ket 
tartalmaz, bármilyen 
kommunkáció és a többi 
szoftver elem között 
csak és kizárólag az 
AUTOSAR futtatási 
környezeten (AUTOSAR 
RTE) keresztül 
történhet.
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AUTOSAR futtatási környezet (RTE):

    Az AUTOSAR RTE (Run Time Environment) tervezési 
szinten úgy viselkedik, mint egy kommunikációs 
központ mind az ECU-n belüli, mnd az ECU-k közötti 
kommunikációt tekintve.

    Az RTE a szoftver komponensek elől eltakarja a fizikai 
“világot”. Az SWC számára mindegy, hogy az adott 
funkció lokális megvalósítású, vagy egy másik ECU-n 
fut. 

Megjegyzés: a fizikai világ követelményeit azért célszerű 
figyelembe venni.



20

AUTOSAR

AUTOSAR alap szoftver:

- szolgáltatások: különböző funkciókat látnak el, pédául 
memória kezelés, flash figyelés, stb.,

- kommunikáció: a kommunikációs keret, CAN, LIN, 
FlexRay, stb.,

- operációs rendszer: az ECU operációs rendszere, pl. 
OSEK

- mikrokontroller absztrakció (MCAL): egy olyan 
szoftverréteg, amely a közvetlen mikrokontroller 
periféria elérést egyszerűsíti egységes formára,
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AUTOSAR alap szoftver:

- ECU absztrakció: egy olyan szoftver réteg, amely a az 
ECU és szoftver közé egy interfészt definiál, azért, 
hogy a szoftvert elválassza a közvetlen ECU függő 
kezeléstől,

- komplex eszköz meghajtó (CDD): lehetővé teszi a 
hardver közvetlen kezelését kritikus alkalmazások 
esetén.  
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Interfészek:

- AUTOSAR interfész: a szoftver komponensek közötti 
információ cserét definiálja. Ez írja le azokat a 
portokat, amelyeken keresztül az SWC-K tudnak 
kommunikálni. Ez független az SWC-től és a 
programozásra használt nyelvtől,

- szabványosított AUTOSAR interfész: olyan AUTOSAR 
interfész, amely az AUTOSAR-ban szabványosításra 
került,

- szabványos interfész: egy API amely az AUTOSAR 
interfész technológiát használja, de az AUTOSAR nem 
szabványosította. Az ilyen interfész általában adott 
program nyelvre van kifejlesztve, pl.: C.
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AUTOSAR 
módszertan:

lépések:

1. rendszer konfigurációs bemenet. Rendszer 
tervezési feladat. A hardver és a szoftver 
kiválasztása és a teljes rendszer korlátok 
meghatározása.
- az összes SWC leírása,
- ECU-k erőforrásai,
- korlátok, pl.: busz jelek és üzenetek és 
  hatásuk.
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2. a rendszer konfigurálás 
művelet leképezi az adott ECU 
erőforrás és időbeli korlátaira,
3. a rendszer konfigurációs 
leírás a konfigurációs művelet 
kimenete,

AUTOSAR módszertan:
Lépések:
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4. ECU specifikus információ 
kibontása a rendszerből,
5. kibontott információ,
6. ECU konfigurálás,
7. konkrét ECU információ,
8. végrehajtható bináris 
előállítása,
9. futtatható bináris kód.

AUTOSAR módszertan:
Lépések:
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AUTOSAR módszertan:

Rendszer konfigurálás:

Rendszer konfigurációs leírás: a rendszer 
specifikációs leírása, amelyben a kérdéses 
funkciók és követelmények vannak felsorolva. 

Rendelkezésre álló SWC gyújteménye: mit 
használhatunk fel.

Rendszer konfigurálás: kiválogatja a megfelelő 
információkat a bemenő dokumentumokból.

AUTOSAR konfigurációs eszköz: szoftver 
eszköz, amely a kijelőlt feladatot ellátja.
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AUTOSAR módszertan:
ECU konfigurálás:
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AUTOSAR módszertan:
ECU konfigurációs 
adatok előállítása:
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AUTOSAR módszertan:
ECU object előállítása:
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AUTOSAR

Részletes ECU felépítés:               Réteges megközelítés:
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Részletes ECU felépítés:               Réteges megközelítés:
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Alkalmazási réteg

Helye az ECU szoftver 
felépítésben: ez nem változik, 
legfelül található.

Célja: minden AUTOSAR SWC, 
alkalmazás, érzékelő/végrehajtó 
komponensek kezelése.

Felelőségi kör: ezek a 
komponensek az RTE-n keresztül 
kommunikálnak egymással és az 
ECU többi elemével.

Tulajdonságok: az megvalósítás 
processzor, ECU és hardver 
független. Az intefészeket az 
AUTOSAR előre definiálja.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Futtató környezet
Helye az ECU szoftver felépítésben: 
ez sem változik az ECU szoftver 
felépítését tekintve.

Célja: lehetővé teszi az SWC-k 
implementálását hardvertől és ECU-tól 
függetlenül.

Felelőségi kör: hardver független 
kommunikációt tesz lehetővé az SWC-k 
között, akár ECU-n belül, akár ECU-k 
között.

Tulajdonságok: ECU, hardver és 
alkalmazás függő.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Komplex meghajtó

Helye az ECU szoftver 
felépítésben: egyetlen speciális 
rétegben sem szerepel, ezért az 
ECU szoftver architektúrából ki 
van véve. 

Célja: kiszolgálja a speciális és 
időkritikus igényeit az 
érzékelőknek és a 
végrehajtóknak.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Komplex meghajtó

Felelőségi kör: teljes érzékelő 
és végrehajtó kezelést végez a 
mikrokontroller perifériák 
közvetlen elérése segítségével.

Tulajdonságok: erősen 
mikrokontroller és ECU függő.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:
Komplex meghajtó példa

TPU: Time Processing Unit

PCP: Peripherial Control Program

CCU: Communication Control Unit
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Helye az ECU szoftver 
felépítésben: kommunikációs, 
szolgáltatási és operációs 
rendszer blokkokat tartalmaz.

Célja: alapvető szolgáltatásokat 
biztosít az alkalmazásoknak és 
alap szoftver modulokat 
tartalmaz, hogy a mikrokontrollert, 
a hardvert és az ECU-t a felette 
lévő rétegek számára 
egységesítse.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Felelőségi kör: az alapszoftver 
legfelső szintje, szolgáltatásai:

 - operációs rendszer
    szolgáltatások,

 - hálózati szolgáltatások,

 - memória szolgáltatások,

 - diagnosztikai
    szolgáltatások,

 - ECU állapot kezelés.  

Tulajdonságok: részben 
processzor, ECU hardver és 
alkalmazás specifikus, részben 
ezektől független. 
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Kommunikációs 
szolgáltatások:

olyan modulok csoportja, amelyek 
a hálózati kommunikációt 
szolgálják ki a kommunikációs 
absztrakciós rétegen keresztül.

Célja: a kommunikáció 
biztosírása a hardver 
kommunikációs absztrakción 
keresztül.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Kommunikációs 
szolgáltatások:

- különböző alkalmazások 
számára egységes 
kommunikációs felület 
biztosítása,

- felület biztosítása a hálózat 
menedzselésére,

- felület biztosítása a diagnosztika 
számára,

- a protokollok rejtése.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Kommunikációs 
szolgáltatások:

DCM: Diagnostic
          Communication Manager

PDU:  Protocol Data Unit

IPDU: Internetwork
           Protocol Data Unit

NM:    Network Manager
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Kommunikációs 
szolgáltatások

CAN stack
Megvalósítás: mikrokontroller és ECU 
harver független, részben CAN függő.

AUTOSAR COM: általános hálózat 
menedzser. Minden jármű hálózati 
rendszernél  azonos és ECU -nként egy 
darab létezik.

Általános hálózat menedzser 
interfész: forgalomirányító feladatot lát 
el.

PDU alapú gateway: egy router része.

IPDU multiplexálás:  lehetővé teszi 
információ hozzáadást, hogy a a 
multiplexálás lehetséges legyen.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Kommunikációs 
szolgáltatások

CAN stack
CAN hálózati menedzser: egy interfész 
a a hálózati menedzser és a CAN között.

CAN állapot menedzser: 
kommunikációs rendszer specifikus 
állapotmenedzser. Kezeli az üzenetek 
indítását, leállítását és a time-out-ot.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Kommunikációs 
szolgáltatások

FlexRay stack
Feladata: egységes interfész biztosítása a 
FlexRay hálózat számára.

Tulajdonságok:

- mikrokontroller és ECU hardver független és 
részben függő FlexRay interfész biztosítása,

AUTOSAR COM: általános hálózat menedzser. 
Minden jármű hálózati rendszernél  azonos és 
ECU -nként egy darab létezik.

Általános hálózat menedzser interfész: 
forgalomirányító feladatot lát el.

PDU alapú gateway: egy router része.

IPDU multiplexálás:  lehetővé teszi információ 
hozzáadást, hogy a a multiplexálás lehetséges 
legyen.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Kommunikációs 
szolgáltatások

FlexRay stack
FlexRay hálózati menedzser: egy 
interfész a a hálózati menedzser és a 
FlexRay között.

FlexRay állapot menedzser: 
kommunikációs rendszer specifikus 
állapotmenedzser. Kezeli az üzenetek 
indítását, leállítását és a time-out-ot. 
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Kommunikációs 
szolgáltatások

LIN stack
Feladata: egységes interfész felület biztosítása a 
LIN hálózat számára.

Tulajdonságok: LIN 2.0 -nak megfelelő 
kommunikációs stack, amely:

- LIN keretek időzítése és kérések kezelése,

- átviteli diagnosztikai protokolt biztosít,

- alvás – felébredés interfészt biztosít.

LIN meghajtó:

- megvalósítja a LIN protokollt és az adott 
hardverhez illeszti,

- támogatja az egyszerű UART és a komplex keretek 
alkalmazását a LIN hardveren. 
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Kommunikációs 
szolgáltatások

LIN stack
LIN integrációja az AUTOSAR-ba:

- az ütemező és az interfészei határozzák meg a LIN 
keretek elküldésének időpontjait,

- a LIN interfész vezérli az alvás/normál üzem API-t 
és slave egységek esetén lehetővé teszi, hogy azok 
“éberek” meradjanak,

- a PDU router PDU szinten és nem “jel” szinten 
biztosítja a hozzáférést a LIN interfészhez,

- a LIN állapot menedzser kezeli a LIN állapotgépeit,

- ha LIN keret küldése történik a LIN interfész a PDU 
routertöl kéri az adatokat, amikor az szükséges (pl.: 
ha a keret fejléce már elment).
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Kommunikációs 
szolgáltatások

LIN slave
Tulajdonságok:

- a LIN slave “intelligens” érzékelő/végrehajtó, amit 
az AUTOSAR fekete dobozként kezel,

- hardver képességei gyengék, ezért nem 
implementálnak rá AUTOSAR SWC-t,

- egyetlen ECU-ként kerül megvalósításra.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Memória szolgáltatások

Azon modulok összessége, amelyek a 
nem változó memória tartalom kezelésért 
felelősök. 

Feladata:

- a nem változó adatok egységes 
szolgáltatása,

- memóri helyének és tulajdonságainak 
absztrakciója,

- a nem változó adatok kezelése és egyéb 
szolgáltatások, például: CRC.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Rendszer szolgáltatások

Azok a modulok, amelyek az összes szint 
moduljai által használhatók, úgymint 
könyvtári függvények. 

Néhány szolgáltatás processzor és 
operációs rendszer függő.

A „felső” interfész mikrokontroller és ECU 
független.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Szolgáltatási réteg

Rendszer szolgáltatások 

Példa:
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

ECU absztrakciós réteg

Helye az ECU szoftver 
felépítésben: a réteges és a ECU 
szoftver architektúra közötti határ. 
Majdnem minden szabványosított 
alap szoftver interfész az ECU-
ban ebbe a rétegbe van 
beágyazva.

Célja: az ECU felépítés 
absztrakciója a felső rétegek 
számára.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

ECU absztrakciós réteg

Felelőségi kör: kezelő szoftver 
modulokat tartalmaz, amelyek a 
CPU periféria kezelést 
absztrahálják.

Tulajdonságok: mikrokontroller 
független, ECU függő.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

ECU absztrakciós réteg

I/O hardver absztrakció

Azon modulok összessége, amelyek 
az I/O modulokat takarják el a 
felsőbb rétegek elöl.

Feladata: 

- előállítani azokat az I/O jeleket, 
amelyek az ECU hardver számára 
szükségesek,

- a felső szoftver szintek elöl a 
hardver függő tulajdonságok 
eltakarása.

Az érézkelő/végrehajtó szinteket nem absztrahálja.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

ECU absztrakciós réteg

Kommunikációs hardver 
absztrakció

Egy olyan modul csoport, amely 
a kommunikációs felületeket 
takarja el a felsőbb szintek elöl, 
hogy azoknak ne kelljen bitszintű 
részletekkel foglalkozni. 

Célja: egységes  felület 
biztosítása a busz 
hozzáféréshez, függetlenül a 
fizikai megvalósítástól.

Példa: elküldünk egy üzenetet CAN-en, de nem kell tudnunk, hogy a CAN 
eszköz milyen, SPI, vagy a kontroller része, stb..
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

ECU absztrakciós réteg

Memória hardver 
absztrakció

Egy olyan modul csoport, amely 
a perifériális memória területek 
jellegét takarja el a felsőbba 
kérdéses szintek elöl. Vagyis  a 
kérdéses memória lényegtelen, 
hogy a chip része, vagy a 
kártyára van szerelve.

Célja: egységes  felület 
biztosítása a memória 
hozzáféréshez, függetlenül 
annak fizikai megvalósítástól.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

ECU absztrakciós réteg

Fedélzeti (panel) hardver 
absztrakció

Az ECU eszközeinek meghajtóit 
tartalmazza, amelyek sem 
erzékelők és végrehajtók, sem az 
ECU processzora.

Célja: egységes  felület 
biztosítása ezen eszközök 
egységes kezelésére.
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Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Mikrokontroller 
absztrakciós réteg

Helye az ECU szoftver 
felépítésben: a valós hardver és 
a mikrokontroller absztrakciós 
réteg közötti kapcsolatot teremti 
meg.

Célja: a mikrokontroller specifikus 
tulajdonságokat takarja a felső 
rétegek elől el.
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Mikrokontroller 
absztrakciós réteg

Felelőségi kör: ez az alap 
szoftver legalsó szoftver rétege. 
Szoftver meghajtókat tartalmaz, a 
melyek a mikokontrollert 
közvetlenül kezelik. 

Tulajdonságok: teljesen 
mikrokontroller függő.

Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:
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Mikrokontroller 
absztrakciós réteg

I/O meghajtók: teljes mértékben 
kontroller függő I/O meghajtó 
modulok (pl.: ADC, PWM, stb)

Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:
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Mikrokontroller 
absztrakciós réteg

Kommunikációs meghajtók: 
kommunikációs csatornák hardver 
függő meghajtó moduljai (pl: LIN, 
CAN, stb.).

Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:
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Mikrokontroller 
absztrakciós réteg 

Memória meghajtók: memória 
modulok meghajtói (külső – belső 
EEPROM meghajtó).

Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:
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Mikrokontroller 
absztrakciós réteg 

Mikrokontroller meghajtók: 
belső perifériák meghajtói (pl.: 
belső időzítő, watch dog, stb.).

Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:
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Érzékelő/végrehajtó 
szoftver komponens

Részletes ECU felépítés:      
Réteges megközelítés:

Speciális szoftver komponens. 

Nem része az AUTOSAR alap 
szoftvernek. 

Szoros kapcsolatban van a fizikai 
eszközökkel, ezért az 
áthelyezhetősége nagyon korlátozott.

Hasonló felépítésű, mint az összetett 
meghajtó.

Célja: az érzékelők és a  végrehajtók 
specifikus tulajdonságainak 
eltakarása.

Tulajdonsága: mikrokontroller és 
ECU független.

Példa:
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  Interfészek:

AUTOSAR Interfész: definálja az információ cserét a szoftver komponensek és 
az alap szoftver között. Ez a leírás független az alkalmazott programozási 
nyelvtől, az ECU-tól és az alkalmazott hálózati technológiától. 

   Az AUTOSAR Interfész portokat (hozzáférési pontokat) definiál, ezeken
keresztül történik az információ csere. 

Szabványosított AUTOSAR Interfész: ez egy AUTOSAR Interfész, amely 
tipikusan szabványos AUTOSAR szolgáltatások kezelésére szolgál.

Szabványos Interfész: egy API, amit az AUTOSAR-ban szabványosítottak, de 
nem használ AUTOSAR Interfész technológiát. Alapvetően szoftvermodulok 
kommunikációjára használják egy ECU-n belül. Ezért viszont egy így elért 
szolgáltatás nem biztos, hogy a h￡ lózaton keresztül is elérhető.
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Interfészek:
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Interfészek:

Általános hívási szabályok
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Interfészek:
Hibakezelés és jelentés
Hibák osztályozása

Hardver hibák

-hiba oka: 

áramkör sérülés, 

alkatrész 
meghibásodás, 

túlvezérlés 

-példa: 

az EPROM cella többé 
nem írható,

az érzékelő kimeneti 
feszültsége túl magas.

Softver hibák

-hiba oka: 

hibás szoftver tervezés,

-példa: 

hibás API paraméter,

nem inicializált adat 
használata.

Rendszer hibák

-példa: 

CAN vételi buffer 
megtelt,

vett üzenet time-out-ra 
futott.
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Interfészek:
Hibakezelés és jelentés
Hibák osztályozása
A hiba előfordulása a fejlesztési életciklus alatt:

Fejlesztés időszaka:

a fejlesztési fázisban kell megalálni és javítani. Jellemzően szoftver hiba, sokszor statikus 
konfigurációs hiba.

Gyártás:

ezek nagyrészt hardver hibák és szoftver kivételek. Ezek a “gyártási” kódban váratlanok és 
elkerülhetetlenek.

A hiba hatása a rendszerre:

A hiba súlyossága:

- nincs hatása,

- az adott funkció nem teljes,

- az adott funkció nem működik.

A hiba időbeli hatása:

- folyamatosan fennálló hiba,

- szórványos/átmeneti hiba.
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Interfészek:
Hibakezelés és jelentés
Hibák jelzése

1. fejlesztés közben hiba

a detektálás és a hiba jelzése statikusan be/kikapcsolható

2. gyártás közbeni hiba

a detektálás “hard kódolt”, ezért állandóan aktív

A hiba jelzésének lehetséges módjai:

API-n keresztül: a hívó hibakódot kap vissza,

statikusan definiált “callback” függvény hívása: a hívó informálása a hibás 
végrehajtásról,

központi hiba elkapás: a viselkedés és a hiba követés és loggolás,

központi hiba kezelő függvény: hibára reagálás és loggolás.
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Interfészek:
Hibakezelés és jelentés
Hibák jelzése
A hiba jelzése API-n keresztül

A hívót egy visszatérési értékkel informálja a sikeres vagy sikertelen végrehajtásról. 

Alapvető visszatérési értékek:

E_OK (0) siker esetén,

E_NOT_OK (1) hiba esetén.

Speciális visszatérési értékek:

A különböző hibákat egyértelműen azonosítani kell, erre a célra speciális hibakódot 
kell alklamazni, hogy a hívó egyértelműen képes legyen hibát azonosítani.

Példa: EEPROM meghajtó

EEP_E_OK sikeres művelet,

EEP_E_NOT_OK általános hibakód,

EEP_E_WRITE_FAILED írási hiba.
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Interfészek:
Hibakezelés és jelentés
Hibák jelzése
A hiba jelzése diagnosztikai esemény kezelőn keresztül (DEM)  
(gyártási/sorozat hiba)

Ezek a hibák a ECU konfigurációjától függően valamilyen eseményt indítanak el:

- bejegyzés a hiba memóriába,

- ECU funkció tiltása,

- stb..

A hiba jelzése a fejlesztési hiba követőn keresztül (DET)  (fejlesztési hiba)

A DET a fejlesztés idejű hibák követésére és loggolására szolgál. A DET több 
szolgáltatást biztosít:

- hiba számláló,

- RAM-ba írt hiba információ (Ring Buffer),

- hibainformáció küldése soros interfészen keresztül külső eszköznek,

- végtelen ciklusba ugrás és töréspont. 
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Interfészek:
Hibakezelés és jelentés
Hibák jelzése
Diagnosztikai esemény kezelő DEM API

A DEM szemantikailag a következő API hívás:

   Dem_ReportErrorStatus(EventId,EventStatus)

Probléma: az API-nak átadott ID egy ECU-ban érvényes. Oka, hogy az ID-t a DEM 
ROM terület címzésére használja.

Hibaszám előállítás: XML alapon hiba szám generálás.

Tulajdonságok:

- forrás és object kód kompatibilitás,

- egyetlen névtér minden gyártással ősszefüggő hibára,

- a tool támogassa,

- folyamatos hibaszámlálás.
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Interfészek:
Hibakezelés és jelentés
Hibák jelzése
Diagnosztikai esemény kezelő DEM API

Eljárás:

1. minden BSW modul deklarál a gyártásra egy hiba változót “extern”-ként, 

2. minden BSW modul deklarál egy speciális hiba változót. Ez az ECU konfigurációs 
leírásban kerül megadásra. Pl.: (CAN_E_BUS_OFF),

3. a konfigurációs tool előállítja az egyik modulban a globális hiba változót,

4. a hibára történő reakció az Error Manager konfigurációs tool-ban kerül definiálásra. 
A konfiguráció a kérdéses projekttől függ.
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Interfészek:
Hibakezelés és jelentés
Hibák jelzése
Fejlesztési Hiba Követő DET API

A DEM szintaktikailag a következő API hívás:

   Dem_ReportError(unit16 ModuleID, unit8 InstanceID,
                   unit8 ApiId, unit8 ErrorID)

Hiba számozási koncepció

ModuleId: ez tartalmazza a kérdéses modul azonosítóját az AUTOSAR alap 
szoftver modul listának megfelelően,

InstanceId: az indexelt bázis modul azonosítoja, 0-tól kezdődik,

ApiId: a szoftver specifikáció tartalmazza,

ErrorId: az adott típusú hiba azonosítója, 

Ha valamely ID nem szerepel az AUTOSAR leírásban, azt dokumentálni kell.

Az összes ErrorId-nek a BSW leírásban szerepelnie kell.
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                                       Példa: memória

Ez a péda bemutatja, hogyan 
kommunikál  az NVRAM kezelő és a 
Watchdog kezezelő a meghajtókkal 
egy feltételezett hardveren.

Az ECU harvere egy külső 
EEPROM-ot és egy külső watchdog  
eszközt tartalmaz, amelyek SPI 
intefészen keresztül kapcsolónak a 
mikrokontrollerhez.

Az SPI handler kezeli az SPI busz 
konkurrens hozzáférését. A 
watchdog prioritása a magasabb.

A mikrokontroller is rendelkezik egy 
belső flash memóriával. A külső és a 
belső memória hozzáférése 
szemantikailag azonos.



77

AUTOSAR

Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                                       Példa: memória

A memória absztrakciós interfész 
megvalósítása:

- futásidő alatt a készülék index 
szerinti fogalomirányítás 
(külső/belső),

- futásidő alatti a blokk index szerinti 
forgalomirányítás (0x01FF külső 
EEPROM),

- konfigurációs időben ROM 
táblában elhelyezett függvény 
mutatók alapján történő 
forgalomirányítás az NVRAM 
menedzserben.
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                                       Példa: memória

A NVRAM kezelő a meghajtót a memórai 
absztrakciós interfészen  keresztül éri el. 
Megcimezhet különböző memória elemeket a 
készülék index segítségével.

A memória absztrakciós interfész felépítése 
(írásra):

struct Std_ReturnType
   {
   uint8        DeviceIndex;
   uint16       BlockNumber;
   uint8        *DataBufferPtr;
   } MemIf_Write;
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                                       Példa: memória

Az EEPROM és a flash absztrakció interfész 
lehetséges felépítése :

struct Std_ReturnType
   {
   uint16       BlockNumber;
   uint8        *DataBufferPtr;
   } Ea_Write;
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                                       Példa: memória

1. lehetőség: csak NV eszközt használunk.

A memória absztrakció egye egyszerű makróként van megvalósítva. Ekkor nem 
kell az eszköz index. Példa:

#include “Ea.h”        /* EEPROM absztrakcio elerhetosege */

      :

#define MemIf_Write(DeviceIndex, BlockNumber,DataBufferPtr)\
        Ea_Write(BlosckNumber,DataBufferPtr)

Semmilyen további kód nem szükséges, az NVRAM kezelő virtuálisan eléri az 
EEPROM absztrakciót vagy a flash emulációt.
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                                       Példa: memória

2. lehetőség: kettő, vagy több NV eszközt használunk.

Ebben az esetben a készülék index kell arra használni, hogy a megfelelő NV 
eszközt kiválasszuk. Az implementáció nagyon hatékony lehet, ha függvény mutató 
tömböt használunk. Például:

File MemIf.h:
extern const WriteFctPtrType WriteFctPtr[2];
#define MemIf_Write(DeviceIndex, BlockNumber, DataBufferPtr) \
        WriteFctPtr[DeviceIndex](BlockNumber, DataBufferPtr)

File MemIf.c:

#include “Ea.h“  /* for getting the API function addresses */
#include “Fee.h“ /* for getting the API function addresses */
#include “MemIf.h“  /* for getting the WriteFctPtrType */

const WriteFctPtrType WriteFctPtr[2] = {Ea_Write, Fee_Write};

Abban az esetben, ha a függvény pointer tábla az NVRAM menedzserben került 
megvalósításra, akkor ugyanez kód szükséges futásidőben is
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                                       Példa: memória

Következtetések:

- az absztrakciós réteg nagyon hatékonyan megvalósítható,

- az absztrakciós réteg skálázható,

- a memória absztrakciós réteg megkönnyíti az NVRAM menedzser 
elérést egy, vagy több EEPROM és flash eszköz esetén,

- az architekturális cél és a követelmények tejesültek.
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                             Példa: kommunikáció

Meghatározások:

SDU: Service Data Unit. Kiszolgáló 
adatelem.

PCI:  Protocol Control Infoamation. 
Vezérlő információ. Ez az információ 
ahhoz szükséges, hogy az egyik réteg a 
másikhoz adatot tudjon küldeni.

PDU: Protocol Data Unit. Protokol 
adatelem. A PDU tartalmazza az SDU-t és 
PCI-t.
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                             Példa: kommunikáció

Elnevezési szabályok:
PDU esetén:<busz prefix><réteg prefix>-PDU
SDU esetén:<busz prefix><réteg prefix>-SDU
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                             Példa: kommunikáció
Általános gateway és COM réteg kommunikáció PDU router: 

- különböző absztrakt kommunikáció 
kontrollerek és a felső rétegek között 
biztosít routolást,

- a router beállítása ECU specifikus 
(pl. ha nincs meg egy 
kommunikációs eszköz nem küld 
adatot),

- on-the-fly routolást biztosít a TP 
eszközöknek (nem bufferel).

COM:

- különböző PDU-k között egyedi 
jelek, vagy jelcsoportok routolását 
biztosítja.
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                             Példa: kommunikáció
Általános gateway és COM réteg kommunikáció 

NM gateway: 

- szinkronizálja a hálózati 
csatornákat különböző 
kommunikációs csatornákon.

Kommunikációs állapot 
menedzser:

- a kommunikáció állapotgépe,

- a PDU csoportot vezérli.
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Interfészek:
Rétegek közötti kapcsolat                             Példa: kommunikáció
ECU állapot menedzser
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Konfiguráció:

Az AUTOSAR alapszoftver a következő konfigurációs osztályokat 
támogatja:

1. fordítás előtti konfiguráció:

- előfeldolgozó utasítások,

- kód generálás (kiválasztás és szintetizálás),

2. linkelési időben történő konfigurálás:

- a konstans adatok a modulokon kívül vannak, az adatok a fodítás után 
konfigurálhatók,

3. teljes fordítás utáni konfigurálás:

- betölthető konstansok a modulokon kívül. Hasonló a 2.-hoz, de az adatok egy 
bizonyos területen vannak, amely változtatható.

- egy vagy több konfigurációs halmaz alkalmazható. Ha több ilyen támogatott, 
akkor ez még futási időben is változtatható.



89

AUTOSAR

Konfiguráció:

Fordítás előtti konfiguráció:

- egedélyez, vagy tilt funkciókat, kodrészletek nem kerülnek 
befordításra,

- optimalizálja a telejesítményt és a kód méretét,

- a generált kód nem állít elő felesleges futásidejű “overhead”-et.

Megszorítások:

- a modulnak forrásban rendelkezésre kell állnia,

- a konfigurálás statikus, ha változtatni kell, az újrafordítást jelent.
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Konfiguráció:

Fordítás előtti konfiguráció, 1. példa:

Fájl Spi_Cfg.h:

#define SPI_DEV_ERROR_DETECT    ON

Fájl Spi_Cfg.c:

const uint8 myconstant = 1;

#include “Spi_Cfg.h“

external const uint8 myconstant;

#if (SPI_DEV_ERROR_DETECT == ON)

  Det_ReportError(Spi_ModuleId,0,3,SPI_E_PARAM_LENGTH);

#endif
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Konfiguráció:
Fordítás előtti konfiguráció, 2. példa, az esemény ID küldése DEM-nek:

Fájl Dem_Cfg.h

typedef uint8 Dem_EventIdType; 
#define FLS_E_ERASE_FAILED        1
#define FLS_E_WRITE_FAILED        1
#define FLS_E_READ_FAILED         1
#define FLS_E_UNEXPECTED_FLASH_ID 2
#define NVM_E_REQ_FAILED          3
#define CAN_E_TIMEOUT             4

Fájl Dem.h

#include “Dem_Cfg.h“ 

Fájl NvM.c:

#include “Dem.h“

Dem_ReportErrorStatus(NVM_E_REQ_FAILED,
                      DEM_EVENT_STATUS_PASSED);
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Konfiguráció:
Linkelési időben történő konfiguráció:

- a modulok esetén elegendő, ha csak object kódban állnak rendelkezésre,

- a konfigurációs halmaz a fordítás után még változtatható, de ennek a 
linkelés előtt meg kell történnie.

Szükséges implementáció

- a konfigurációs halmaz futásidőben nem változtatható,

- a konfigurációs konstans változók external változóként deklarálandók, 
ezért egy külső konfigurációs fájlban kell őket deklarálni.
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Konfiguráció:
Linkelési időben történő konfiguráció:

Fájl Dem_Cfg.h (a DEM konfigurációs tool állítja elő):

typedef uint16 Dem_EventIdType; 
#define FLS_E_UNEXPECTED_FLASH_ID 1
#define NVM_E_REQ_FAILED          2
#define CAN_E_TIMEOUT             3
#define CANIF_E_INVALID_TXPDUID   4

Fájl CanIf_Lcfg.c:

#include “Dem_Cfg.h”
const Dem_EventIdType CanIf_InvalidTxPduId =    
      CANIF_E_INVALID_TXPDUID;

File CanIf.c (csak az object kód elérhető):

#include “Dem.h“
Dem_ReportErrorStatus(CanIf_InvalidTxPduId,    
      DEM_EVENT_STATUS_FAILED);

Csak részlet
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Konfiguráció:
Teljes fordítás utáni konfigurálás

- a konfigurációs adatok szerkezete ismert, a tartalma a készre fordítás 
idejében nem ismert,

- valószínű, hogy a konfigurációs adatokat a készre fordítás után még 
változtatni kell (pl.: kalibráció),

- az ECU-t esetleg újra akarjuk használni máshol.

Megszorítások:

- a megvalósítás valamilyen szinten általános kell, hogy legyen, aminek 
hatása van a kód méretére és teljesítményére.

Szükséges implementáció

1. egy konfigurációs halmaz esetén, amely betölthető,
 az adatokat külső struktúraként írja le, amely elkülönített memória 
 szegmensben van, amely egyedileg betölthető,

2. több konfigurációs halmaz esetén, futásidőben válsztható,
 célszerű megoldás a struktúra címének megadása.
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Konfiguráció:
Teljes fordítás utáni konfigurálás

1. példa
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Konfiguráció:
Teljes fordítás utáni konfigurálás

Különböző konfigurációs lehetőségek:

Példa:

- újraprogramozható PDU routing tábla a gateway-ben (teljes fordítás utáni 
konfigurálható PDU szükséges),

- statikusan programozott PDU overhead nélkül (fordítás előtti konfig. 
szüséges).

A BSW implmentációjához az eltérő megvalósítások esetén 3 lehetőség 
adott:

- egy adott megvalósítás egy adott konfigurációs paraméter halmazhoz van 
rendelve,

- egy adott konfigurációs paraméter egy konfigurációs osztályhoz tartozik,

- különböző konfigurációs paraméterek különböző konfigurációs osztályhoz 
tartozhatnak,

- lehetséges az, hogy egy specifikus paraméter csoport egy adott 
konfigurációs osztályhoz tartozzon.
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Konfiguráció:
Teljes fordítás utáni konfigurálás

Átalános érvényű szabályok:
1. EcuM-nek tudnia kell minden 
címet az indexet is,

2. a moduloknak (xx, yy, zz) tudniuk 
kell saját kezdőcímüket,

3. a kezdőcím esetleg dinamikus,

4. modul inicializálásánál az EcuM 
átadja a konfiguráció adatokat a 
kérdéses modulnak,

A modul adatai csak lokálisak 
lehetnek

1. a kérdéses modul ismeri a saját 
kezdőcímét,

2. csak a kérdéses modul ismeri a 
saját belső adatait.
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Ütemezés:
A BSW ütemezés feladata:

- biztosítani a BSW korrekt időbeli viselkedését, pl.: a modulok közötti 
időhöz kötött kapcsolat biztosítását,

- működtetni az adat konzisztencia mechanizmust.

Egy egyedülálló BSW modul nem tud:

- az ECU tidőfüggéséről,

- az ütemezés mikéntjéről,

- az adat konzisztenci leghatékonyabb módjárol.



99

AUTOSAR

Ütemezés:
A BSW ütemezést centarlizálják az ECU/BSW integrátor 
segítségével:

- egyszerűsíti az integrációs feladatot,

- többféle ütemezési stratégiát tesz lehetővé (preemptive, non-
preemtive),

- többféle adat konzisztencia mechanizmust tesz lehetővé,

- lehetővé teszi az erőforrások minimalizálását.

Az operációs rendszer funkcionalitásának korlátozása:

- csak az ütemező használ OS objektumokat és szolgáltatásokat,

- rationalizál:

- a BSW átlátszó a rendszer integrátor számára,

- az OS erőforásait csökkenti,

- a modulok újrahasználatát különböző környezetekben engedélyezi.
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Ütemezés:
BSW ütemező objektum:

- fő funkciók:

- n modulonként,

- minden rétegben.

BSW események:

- ismétlődő események,

- időszakos – elszórt 
események.

Triggerek:

- ismétlődő események,

- időszakos – elszórt 
események.
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Ütemezés:
Logikai architektúrális modell

- ideális konkurrencia

- korlátozatlan erőforrások,

- csak valós adatfüggések.

Technikai architektúrális megvalósításl

- korlátozott konkurrencia

- korlátozott erőforrások,

- valós adatfüggések,

- a függéseket a korlátozások határozzák meg

- ütemező objektum,

- trigger,

     - BSW események,

- az ütemező objektumok sorozata,

- stb.

- OS objektumok,

- taszkok,

- ISR-ek,

- riasztások,

- stb.

- az ütemezések sorozat a taszkban,

- taszkok sorozata
Transzformáció:

- az ütemező objektum leképezése a taszkra,

- az ütemezési szekvencia meghatározása,

- a taszkok szekvenciája,

- az ütemezési stratégia meghatározása.
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Ütemezés:
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Ütemezés:

Különböző és konkurens erőforrások elérése. Hogyan?
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Ütemezés:
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Ütemezés:
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Az osztályok implementációja: ICC3

ICC: Implementation Conformace Classes



107

AUTOSAR

Az osztályok implementációja: ICC2
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Az osztályok implementációja: ICC1
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