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Bij de klassieke opstelling van sensoren, compu-
ters en actuatoren is er sprake van parallelle
communicatie. Voor de ingangssignalen bete-
kent dit dat elke draad een logische 1 of een lo-
gische 0 in de vorm van wel of geen spanning
aan informatie bevat. Spanning betekent bij-
voorbeeld dat de schakelaar in de geopende
stand staat en geen spanning betekent dat de
schakelaar gesloten is. Ook de omgekeerde situ-
atie is goed mogelijk. Figuur 1 laat zien op wel-
ke wijze een schakelstand door een computer

kan worden ingelezen.
De processor leest de
situatie wel (1) of geen
(0) spanning in op een
IC-pin en zet dat weg
op een interne geheu-
genplaats (register) om
verder verwerkt te
kunnen worden. Zo’n
poort van een compu-
ter bestaat meestal uit
acht ‘aansluitingen’.
In figuur 1 zijn als
voorbeeld twee ingan-
gen aangesloten. De
aansluiting bij schake-
laar S1 maakt het voor
de computer mogelijk
om te controleren of
de lamp aan of uit is,
terwijl schakelaar S2
een gasklep-stationair-
schakelaar zou kun-
nen zijn.

Van analoog naar digitaal
Wordt de informatie meer dan ‘aan of uit’ dan
hebben we meer draden nodig om de informa-
tie over te brengen. Acht lijnen die elk een
spanning (1) of geen spanning (0) kunnen heb-
ben zijn in staat om 28 = 256 eenheden aan
informatie over te brengen. Omdat we bij 0
beginnen te tellen, tellen we eigenlijk tot 255.
Analoge autosignalen bevatten alle informatie
tussen een minimale en een maximale span-
ning. In de meeste gevallen gaat het om een
spanning op computerniveau en wel tussen de
0 en 5V. Analoge spanningssignalen kunnen
niet rechtstreeks door de digitaal werkende
computer worden ingelezen. Analoge signalen
moeten eerst worden gedigitaliseerd. Daarna
kan de informatie via acht draden naar de com-
puter worden overgebracht.
We nemen een temperatuursensor als voor-
beeld. Om het eenvoudig te houden (het gaat
hier ten slotte om het principe) willen we een
motortemperatuur tussen de 0 en 100°C meten.
De temperatuursensor is een NTC-weerstand.
De weerstandswaarde vermindert met het
hoger worden van de temperatuur.
Veranderingen in de weerstandwaarde kunnen
we onder andere met een spanningsdeler
omzetten in een spanningsverandering. Stel dat

WERKPLAATS 
Meten aan auto-elektronica

Communicatie tussen de verschillende auto-
computers speelt de laatste jaren een steeds
grotere rol. Met name het communiceren via
een CAN-bus is een gewild onderwerp. Wat
moet je aan kennis verwerven om als autotech-
nicus met dit soort systemen vertrouwd te
raken? Het vervelende is dat er betrekkelijk veel
theorie nodig is om moderne diagnosemetho-
den te begrijpen en zinvol te kunnen meten.
Daarom spijkeren we eerst uw achtergrondken-
nis bij.

Introductie seriële communicatie

Communiceren 
met enen en nullen
In de zesde aflevering van de mini-cursus ‘Meten aan

auto-elektronica’ verdiepen we ons in de seriële com-

municatie. Via één draad sturen de computers pakketjes

aan informatie over en weer. Hoe werkt deze vorm van

data-overdracht? Een leerzame les over enen en nullen.

Het is zo vanzelfsprekend: je sluit de diagnose-
tester aan op de 16-polige connector en communi-
ceert naar hartelust met de computers in de auto.
Die communicatie verloopt serieel, dus door één
draad. Hoe dat werkt, leggen we hier uit.
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1. Twee schakelaars zijn verbonden met de computer (controller) en de scha-
kelstand wordt ingelezen via een controllerpoort (P) van de processor. De 12V
voertuigspanning wordt door een zenerdiode op het 'computerniveau' van 5V
gebracht.
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stelt een temperatuur voor die tussen de mini-
mum en maximum temperatuur ligt. Het gaat
hier tenslotte uitsluitend om het begrip en niet
om de rekenvaardigheid. Figuur 3 geeft vervol-
gens de inlezing van de temperatuur schema-
tisch weer. Nu kunnen we ons voorstellen dat
een analoge spanning naar een computer stu-
ren onderhavig is aan spanningverliezen en sto-
ringen van buitenaf. Dit geldt zeker wanneer de
draden een zekere lengte te boven gaan. Stel dat
de fabrikant om de storingsgevoeligheid te ver-
minderen een intelligente temperatuursensor
ontwikkelt die de analoge spanning al in de
temperatuursensor omzet naar een digitale

waarde. Wanneer we
nu de temperatuur
naar de motormanage-
mentcomputer willen
sturen dan hebben we
hiervoor acht draden
nodig. Figuur 4 geeft
dit weer. Omdat acht
draden technisch
natuurlijk niet erg
aantrekkelijk zijn zal
een constructie als
figuur 4 weer snel
worden verworpen.

Seriële 
communicatie
Nu kunnen we ook het
getal 204 of 11001100
verzenden met behulp
met één draad, maar

dan moeten we de nullen en enen na elkaar of
achter elkaar versturen. Deze methode van
dataoverdracht noemen we seriële communica-
tie. Bij seriële communicatie kan een vrijwel
onbeperkte hoeveelheid informatie door één of
twee draden (lijnen) worden gestuurd. De infor-
matie komt dan na elkaar in de vorm van een
datastroom (zie figuur 5).
Er zijn echter een aantal vragen te beantwoor-
den. We inventariseren:
1) Hoe snel zullen of moeten de databits (de
enen en nullen) worden verzonden?
2) Om de hoeveel tijd zal het temperatuurbe-
richt moeten worden herhaald?
3) Hoe weten we wanneer het ene bericht
ophoudt en het andere begint?
4) Hoe onderscheiden we het aantal nullen en
enen dat direct na elkaar wordt verzonden?
5) Wat kan er mis gaan met deze vorm van
communicatie?
We hebben ook het oscilloscoopbeeld van de
datastroom in figuur 5 getekend. Het zal opval-
len dat het oscilloscoopsignaal de temperatuur
‘omdraait’. De temperatuur was 11001100 en we
lezen vanuit de oscilloscoop 00110011. Dit
wordt veroorzaakt omdat de oscilloscoop op het
triggermoment aan de linkerkant van het
scherm begint en dan naar rechts verder
schrijft. De nul komt als eerste voorbij, vandaar
dus. Maar het is wel iets waar we rekening mee
moeten houden.

Snelheid en protocol
De snelheid van versturen is één van de hoofd-
kenmerken van seriële communicatie. De snel-

0V overeenkomt met 100°C en 5V met 0°C . Een
temperatuurverschil van 100°C moet dan ver-
deeld worden over 5V. Elke graad temperatuur-
verandering zal dan een verandering van 5V/100
= 0,05V met zich meebrengen.
Een koude motor met een motortemperatuur
van 20°C komt dan overeen met een spanning
van 5V - (20 x0,05 V) = 4V. Dit wordt verklaard
door het feit dat de weerstandswaarde van een
NTC-weerstand daalt met de temperatuur
waardoor de spanning lager wordt bij het
oplopen van de motortemperatuur. Let wel, dit
is allemaal sterk vereenvoudigd.

Enen en nullen
Nu moet deze 4 Volt gedigitaliseerd worden, dus
omgezet worden in enen en nullen. Wanneer
we hiervoor 8 lijnen gebruiken dan zal 4V
getalsmatig moeten worden omgezet in
4/5x255=204. Het decimale getal 204 kan wor-
den omgezet in 1100 1100. Dit is de zogenaamde
binaire waarde van het decimale getal 204. Voor
de getallen 0 t/m 15 is dat gedaan in figuur 2
(kolom 1 en 2). Grote hoeveelheden enen en nul-
len worden al snel onoverzichtelijk. Het hexade-
cimale talstelsel brengt uitkomst. We tellen van
0 t/m 15, maar willen de getallen van 10 t/m 15
door 1 cijfer weergeven. Men heeft daarvoor de
letters A t/m F gekozen. Deze letters zijn dan
eigenlijk cijfers. In plaats van 1100 1100 kunnen
we dan ook schrijven CC. Om verwarring te
voorkomen zetten we een letter b, d of h achter
het getal (binair, decimaal of hexadecimaal).
Dus 204d is gelijk aan 11001100b of CCh.
Acht draden zijn dus nodig om 1100 1100 aan de
computer door te geven omdat elke draad alleen
maar spanning of geen spanning kan voeren. De
computer zal het getal 204 inlezen en daar een
motortemperatuur van 20°C aan toe kennen.
Zijn we niet gewend om met binaire getallen
om te gaan dan kunnen we ook zeggen 0000
0000 komt overeen met 100°C en 1111 1111
komt overeen met 0°C. Elke waarde hiertussen

0

Analoge spanning vertaald

3. De analoge spanning van een temperatuursensor wordt via een
analoog/digitaal omzetter ingelezen door de processor.
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Van decimaal
naar binair

dec ..........................binair ........................hex

0....................................0000 ..............................0

1....................................0001 ..............................1

2....................................0010 ..............................2

3....................................0011 ..............................3

4....................................0100 ..............................4

5....................................0101 ..............................5

6....................................0110 ..............................6

7....................................0111 ..............................7

8....................................1000 ..............................8

9....................................1001 ..............................9

10..................................1010 ..............................A

11..................................1011 ..............................B

12..................................1100 ..............................C

13..................................1101 ..............................D

14..................................1110 ..............................E

15..................................1111 ..............................F

2. Binaire voorstelling van de deci-
male getallen 0 t/m 15. De binaire
getallen kunnen eenvoudiger hexa-
decimaal worden weergegeven. Dit
is gedaan in de derde kolom.

Digitaal signaal

4. Acht draden zijn nodig wanneer we de informatie van een
intelligentie temperatuursensor (parallel) zouden willen over-
brengen (de voedingsdraden zijn buiten beschouwing gelaten).

Motormanagement-computer

Microprocessor

Verwerking

Intelligente 
temparatuursensor

A/D omzetter
1 1 0 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1 1 0 0
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heid wordt uitgedrukt in het aantal bits (een 0
of een 1) dat per seconde door de draad wordt
gestuurd. We spreken over de baudrate van een
signaal. VAG (Volkswagen) heeft bijvoorbeeld als
communicatiesnelheid 9600 bits/s voor zijn
diagnoselijn. Weten we de baudrate dan weten
we ook hoe lang 1 bit duurt. In dit geval 1000
ms/9600 = 0,1 ms. Aan de hand van deze tijd kan
de processor het aantal nullen of enen achter
elkaar splitsen.
Wanneer we de temperatuur continu blijven
meten en versturen dan moeten we natuurlijk
weten wanneer het temperatuurbericht begint
en weer eindigt. Aan de ‘temperatuur’ wordt ver-
volgens een start-  en een stopbit toegevoegd.
Voor en na het zenden blijft de seriële lijn hoog.
We kunnen nu het temperatuurbericht als
figuur 6 weergeven. Let op, dit is niet het
bericht zoals door de oscilloscoop wordt waarge-
nomen. Immers de oscilloscoop draait het
geheel om.
Nog iets over de spanning. Veelal werken com-
puters met 0 respectievelijk 5V als een logische
0 en een logische 1. Elektrisch gezien kan een
logische nul variëren tussen de 0 en de 0,5V en
de logische 1 tussen de 2,5 en 5V. Tussen de 0,5
en 2,5V is de spanning niet gedefinieerd. We
spreken van een signaal op TTL-niveau.
Fabrikanten zijn natuurlijk vrij om een andere
communicatievorm te kiezen. Bijvoorbeeld in
plaats van 0-5V kiezen ze voor 0-12V. Het geheel
van afspraken in de seriële communicatie staat

bekend onder het protocol van het signaal.
Helaas worden in de motorvoertuigentechniek
verschillende protocollen toegepast en dat
maakt het omgaan met seriële communicatie
er niet eenvoudiger op.
In veel gevallen is er sprake van informatie stu-
ren en ontvangen. Indien dit het geval is, dan
worden voor het ontvangen en verzenden
meestal twee aparte draden gebruikt, de zoge-
naamde TxD- en RxD-lijn. Het zenden en ont-
vangen gebeurt (ook) om de storingsgevoelig-
heid te verminderen. De zender geeft de infor-
matie door en de ontvanger stuurt dezelfde
informatie terug ten teken dat het bericht cor-
rect is ontvangen. Figuur 5 kan dan uitgebreid
worden tot figuur 7.
Wordt voor het ontvangen en verzenden slechts
één draad gebruikt dan spreekt men van bidi-
rectionele communicatie. Bidirectionele com-
municatie wordt bij de diagnoselijn, de zoge-
naamde k-lijn, toegepast.

Diagnoselijn of k-lijn
De k-lijn is een enkelvoudige bidirectionele data-
lijn die gebruikt wordt voor de diagnose van
computergestuurde systemen. Aanvankelijk was
er ook sprake van een l-lijn. Deze lijn werd uit-
sluitend tijdens het opstarten gebruikt. Bij de
latere diagnosesystemen wordt de l-lijn niet
meer toegepast. De k-lijn wordt, behalve voor de
fabrikantspecifieke diagnose, ook gebruikt voor
de genormaliseerde EOBD of OBD2-mode. In de

Seriële communicatie door één draad

5. Seriële communicatie maakt het mogelijk om door één draad
de digitale temperatuurinformatie te sturen. We laten de min-
draad in de meeste gevallen buiten beschouwing.
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6. De temperatuurinformatie wordt voorzien van een start- en een stopbit, zodat begin en
einde van het bericht duidelijk zijn.

Temperatuur

Hoog Start Stop Hoog TTL-niveau

1

0

Bevestiging goede ontvangst

7. Om de seriële communicatie foutloos te laten
verlopen wordt vaak het ontvangen bericht terug-
gestuurd ter controle. Er worden dan twee lijnen
gebruikt: de Transmit Data line (TxD) en de
Receive Datalijn (RxD).

8. Voor de diagnose zijn de computers via een zogenaamde k-lijn verbonden met pin 7 van
de genormaliseerde 16-polige diagnoseconnector.

Diagnose via pin 7

1 1 0 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1 1 0 0
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door alle
compu-
ters maar
alleen
herkend
door de
betref-
fende
autocom-
puter.
Hierna
begint de
eigen-
lijke
commu-
nicatie,
zoals het
uitlezen
van de
storings-
codes en
het op-

vragen van de sensorgegevens. Deze data wordt
verzonden met de eerder genoemde communi-
catiesnelheid van 9600 bits/s voor het VAG-pro-
tocol en 10400 bits/s voor de OBD-mode.

OBD-mode bedraagt de baudrate 10400 bits/s. De
k-lijnen van de computers met een diagnosemo-
de worden met elkaar verbonden en gaan als één
draad naar pin 7 van de 16 polige diagnosecon-
nector (figuur 8).
Omdat de diagnosetester de verbinding moet
maken met de computer naar keuze heeft elke
computer een uniek opstartnummer gekregen.
Figuur 8 geeft de opstartnummers of systeemco-
des weer van de VAG-auto's voor het motormana-
gementsysteem (01h), de ABS-computer (03h) en
het instrumentenpaneel (17h). Voor de OBD-
mode wordt het nummer 33h gebruikt. Het mo-
tormanagement is dan op twee manieren te be-
reiken, namelijk door systeemcode 01h en code
33h. Via code 01h komen we in het VAG-diag-
nosemenu terecht en via 33h in het OBD-menu.
De systeemcode wordt als eerste door de diag-
nosetester uitgezonden en wel met een (langza-
me) baudrate van 5 bits/s. Elk bitje duurt dan
1000 ms/5=200 ms. Merkwaardig genoeg wordt
de laatste bit niet gebruikt (7 bits codering).
Misschien heeft men destijds bij VAG gedacht
dat 7 bits (27 = 128) voldoende zou zijn voor het
aantal computers dat men ooit op een auto zou
aanbrengen. De systeemcode wordt ontvangen

Meten met de scoop
De datastroom kan met behulp van een oscillo-
scoop worden gemeten. Wanneer communicatie
met een autocomputer op problemen stuit, dan
kan dit ook voor de werkplaats een nuttige me-
ting zijn. We sluiten de oscilloscoop aan over de
k-lijn en de massa (figuur 8). Op de auto is na-
tuurlijk een break-out box vanaf de diagnose-
connector of de betreffende computer handig.
We hebben deze meting uitgevoerd voor drie
van de genoemde systeemcodes. De oscilloscoop-
beelden van figuur 9 zijn echter verkregen met
behulp van ‘losse’ computers, waarvan alleen de
plus, de min en de k-lijn werden aangesloten.
We kunnen nu de codes 01h, 17h en 33h uit het
oscilloscoopbeeld halen. We doen dit voor de
systeemcode van het instrumentenpaneel en de
OBD-mode. In figuur 10 is het oscilloscoopbeeld
nagetekend. Omdat de oscilloscoop van links
naar rechts schrijft staat het startbit geheel
links en is de eerste 1, het bitje dat getalsmatig
geheel rechts staat. Het binaire getal dat we
aflezen is dan: X0010111.
Deze 7-bits informatie splitsen we in een groep
van 3 en 4 bits, namelijk 001-0111. Dit binaire
getal kunnen we met behulp van de tabel (fi-
guur 2) omzetten in 001=1 en 0111=7. Of anders
gezegd de hexadecimale waarde van 0010111 is
gelijk aan 17h. En dit is gelijk aan de systeemco-
de van het instrumentenpaneel.
Het oscilloscoopbeeld van de OBD-mode met de
systeemcode 33h is (na)getekend in figuur 11.
We zien dat hier een 8-bits systeemcode wordt
gebruikt. Lezen we het oscilloscoopbeeld weer
op dezelfde wijze uit dan staat daar 0011-0011
binair. Hexadecimaal wordt dat 33h. De eigen-
lijke communicatie begint na de systeemcode.
In figuur 11 is dit wat duidelijker getekend.
Omdat de baudrate van 5 bits/s overgaat naar
9600 respectievelijk 10400 bits/s is dat niet dui-
delijk af te lezen. De tijdbasis van de oscillo-
scoop zal opnieuw moeten worden ingesteld. In
figuur 12 is dat gedaan voor de OBD-mode.
De betekenis van de nullen en enen is een zaak
van de fabrikant. Voor de OBD is dit echter in
normbladen vastgelegd. Wil men precies weten
hoe dit voor de OBD2 mode in elkaar steekt dan
kan men onder andere de ISO 9141-2 raadple-
gen. Voor de werkplaats gaat dit echter te ver.
Wanneer we kunnen vaststellen dat de commu-
nicatie elektrisch gezien goed verloopt dan zijn
we al een heel eind.
Momenteel wordt voor de diagnose-communica-
tie steeds meer de CAN-bus gebruikt. In de over-
gangsperiode van k naar CAN wordt de k-lijn
informatie omgezet naar het CAN-bus formaat
en omgekeerd. De elektronica die hiervoor no-
dig is wordt wel een gateway genoemd. Ook de
CAN-bus betreft een vorm van seriële communi-
catie. Hierover gaat de volgende aflevering. ●
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11. De systeemcode 33h van de OBD-mode,
gevolgd door de informatiestroom. De computer
staat in de OBD-mode.

Systeemcodes in beeld

9. De systeemcodes 01h (motormanagement), 17h (instrumentenpaneel) en 33h (OBD-mode) gemeten
met behulp van een oscilloscoop. Let op het gebruik van de cursor om de tijdsduur van een bit en dus de
baudrate te bepalen.

10. De systeemcode 17h van het instrumentenpa-
neel, gevolgd door de eigenlijke informatie-
stroom.

Systeemcode 
instrumentenpaneel

Volt/div 5V DC Time/div 500 ms

St
ar

t

St
op

Wordt verwaarloosd
Begin snelle 
communicatie1 1 1 0 1 0 0 1

Systeemcode 
OBD-mode

Aangepaste tijdbasis

12. Om het eigenlijke signaal goed
te kunnen bekijken, passen we de
tijdbasis van de scoop aan. De infor-
matie (gaspedaalstand) verschijnt in
de OBD-mode met een baudrate van
10400 bits/s (1000 ms/0,096 ms).
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