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Abstract 
 
This Master Thesis documents the development of an On Board Diagnosis (OBD-II) interface 
for remote diagnosis of vehicles. The Master Thesis is part of a project at the company 
Wayfinder Systems in Lund. 
The purpose of this thesis was to design a scantool that communicates with a vehicle through 
its OBD-II port using relevant standards. 
In order to make the OBD-II interface development easier, a car simulator was first built. 
Both the car simulator and the OBD-II interface were implemented using a linux computer 
running a C-program with serial communication with an external electrical interface. 
When the OBD-II interface was working satisfactory, tests were also made in a car – with 
good results. 
The most difficult thing in the project was to meet the timing requirements in the standard 
specifications. 
To be able to communicate with all cars that have an OBD-II port, further development of the 
OBD-II interface is required, because the OBD-II interface does not use all standards. 

 
 

Sammanfattning 
 
Den här examensarbetesrapporten dokumenterar utvecklingen av ett On Board Diagnosis 
(OBD-II) gränssnitt för fjärrdiagnostik av fordon. Examensarbetet är en del av ett projekt på 
företaget Wayfinder Systems in Lund. 
Syftet med examensarbetet var att konstruera en testarenhet som kommunicerar med ett 
fordon via dess OBD-II-port genom att använda relevanta standarder. 
För att underlätta skapandet av OBD-II-gränssnittet konstruerades först en bilsimulator. 
Både bilsimulatorn och OBD-II-gränssnittet realiserades genom en linuxdator som kör ett C-
program med seriell kommunikation med ett externt elektriskt gränssnitt. 
Då OBD-II-gränssnittet fungerade tillfredsställande utfördes även tester i en bil – med goda 
resultat. 
Det svåraste med projektet var att möta de tidskrav som beskrivs i standardspecifikationerna. 
För att kunna kommunicera med alla bilar som innehar en OBD-II-port krävs ytterligare 
utveckling av OBD-II-gränssnittet, då denna inte känner till alla standarder. 
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1  Inledning 
 
1.1  Bakgrund 
 
Exjobbet utfördes på företaget Wayfinder Systems i Lund, där man sysslar med olika 
typer av navigeringsstöd. Bland annat har man utvecklat en navigationsbox för bilar, 
som via GPS och kommunikation med företagets servrar ger kartbaserad vägbeskrivning 
åt föraren. 
I nyare bilar finns en så kallad diagnostikport, vilken möjliggör kommunikation med 
fordonets databuss. Det är ett standardiserat uttag för diagnostik av bilens motor och 
avgasreningssystem, som normalt bara används vid bilprovningens besiktning eller vid 
felsökning på verkstad. 
Sedan 2000 är de flesta bensindrivna bilar på den europeiska marknaden försedda med 
diagnostikport och from 2003 är detta ett krav. 
Företaget avser nu utvidga navigationsboxens funktionalitet till att omfatta 
fjärrdiagnostik, där data tunnlas transparent från bilens diagnostikport till en 
bilverkstads ordinarie testutrustning. 
Om det skulle vara möjligt att utveckla ett gränssnitt som tar fram relevant data ur bilen 
och sedan integrera i bolagets produkter för fjärrdiagnostik av fordon, skulle detta kunna 
ge en bilägare möjlighet till assistans utan att behöva uppsöka en bilverkstad. 
 
 
1.2  Mål 
 
Primärt: 

• Utveckla programvara för att kommunicera med bilen via diagnostikporten 
enligt relevanta europeiska standarder 

• Utprova elektriskt gränssnitt 
 
Sekundärt: 

• Utreda den elektriska och mekaniska miljön i omgivningen av 
diagnostikkontaktdonet i ett antal bilmodeller 

• Integrera programvaran i bolagets produkter för fjärrdiagnostik av fordon 
• Implementera amerikanska standarder 

 
Viktiga aspekter i exjobbet är robusthet – att produkten skall fungera i alla lägen, samt 
en omfattande felhantering. Det viktigaste är inte att hinna med alla punkter, utan 
snarare att det blir välgjort för eventuell senare påbyggnad. 
 
 
1.3  Genomförande 
 
Tyngdpunkten på projektet innebär att förstå och tolka standardspecifikationerna, så att 
dessa kan tillämpas på ett korrekt sätt i utvecklandet av den önskade produkten. 
I övrigt innefattas många olika moment i projektet, såsom C-programmering, 
hårdvarukonstruktion och testkörning i bil. 
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För att lätt kunna utvärdera testresultat från körning i bil, behöver begärd data kunna 
kontrolleras vad det gäller tillförlitlighet. Av den anledningen valdes att begära 
hastighetsdata. Hastigheten kan hela tiden kontrolleras mot instrumentpanelen och är 
dessutom fullt reproducerbar.  
 
 
1.4  Delmoment 
 
Projektet kan delas upp i 5 delmoment. Efter beskrivningen följer en bild som 
översiktligt illustrerar de olika delmomenten. 
 
Moment 1 innebär att en bilsimulator skapas, som sedan testas mot en befintlig hård- 
och mjukvara OBD-II scantool. Denna befintliga scan-enhet är ett PC-program med 
tillhörande hårdvara som kopplas från PC’n:s serieport till bilens diagnostikport, inköpt 
för testkörning i bilar. Scan-enheten skickar meddelanden till bilen och visar sedan 
bilens svar. 
Syftet med bilsimulatorn är att användas som testenhet, för att slippa utföra alla tester 
direkt på bilen. Se bilsimulator (kapitel 3) för utförligare beskrivning. 
 
I moment 2 skapas en OBD-II-testare, vilken vidare testas mot bilsimulatorn. OBD-II-
testarens uppgift är att utgöra en första ansats till önskad scan-enhet, se OBD-II-testare 
(kapitel 4). 
 
Om OBD-II-testaren fås att fungera tillfredställande testas denna direkt mot bilens 
diagnostikport, i moment 3. 
 
De sista stegen i projektet innebär en integrering utav framtagen scan-enhet i företagets 
egen navigationsbox. I moment 4 testas denna först mot bilsimulatorn och i moment 5 
direkt mot bilen. 
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Figur 1, delmoment i projektet 
 
 
Egen hårdvara, förekommande i figur 1, står för en egen konstruktion av elektriskt 
gränssnitt, se avsnittet elektriskt gränssnitt (kapitel 5). 
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2  Standardspecifikationer 
 
I standarddokument ISO 9141-2 [3] specificeras kraven vid digital kommunikation 
mellan bilens kontrollenheter och en yttre scan-enhet. 
Dels beskrivs krav på elektronik, vilka behöver beaktas vid konstruktion av gränssnitt 
(se kapitel 5, elektriskt gränssnitt), och dels protokoll för själva dataöverföringen 
inklusive tidskrav. 
I standarddokument SAE J1979 [4] anges en förteckning över vilka olika meddelanden 
som kan skickas till fordonet, samt hur fordonet ska svara på dessa. 
 
 
2.1  Protokoll 
 
2.1.1 Överföringshastigheter, Baud rates 
Kommunikationen sker med två olika baud rates, en långsam initieringshastighet som 
endast används för den första byten, samt en högre hastighet till övriga bytes. Det är 
överföringshastigheterna 5 resp. 10,4k baud som används, vilka inte är några 
standardhastigheter. 
Toleransen är olika för bilen och scan-enheten; bilen får avvika max +/- 2%, medan 
scan-enheten bara får avvika +/- 0,5% för 5 baud och +/- 1% för 10,4k baud. 
 
2.1.2 Byte-format 
I både initieringsprocess och övrigt används samma byte-format som vid seriell 
överföring med PC, RS-232. Det innebär att varje byte ska inledas med en startbit som 
är logiskt ’0’, sedan följer 8 databitar med LSB först, och till sist en stoppbit i form av 
logiskt ’1’. Då ingen kommunikation förekommer på tråden, skall denna vara logiskt 
’1’. 
Något som skiljer kommunikationen på k-tråden från RS-232, är spänningsnivåerna för 
logiskt ’0’ och ’1’. För k-tråden gäller 0 V som logiskt ’0’ och batterispänningen, VB 
som logiskt ’1’, medan RS-232 använder +12 V för logiskt ’0’ och –12 V för logiskt 
’1’. 
 
2.1.3 Initieringsförlopp 
Det första steget för att upprätta en förbindelse med bilen, är att scan-enheten skickar en 
initieringsbyte med den låga överföringshastigheten (se överföringshastighet ovan). 
Initieringsbyten är en adress, som i denna standard ska ha värdet 33H. Innan scan-
enheten får skicka denna adressbyte, måste k-tråden ha varit ’tyst’, d v s logiskt ’1’, i en 
viss tid, w0 (se nedan). 
Nästa steg är att bilen svarar efter tiden w1, genom att sända tre bytes som var och en 
ger scan-enheten information om olika tidskrav. Dock är denna information redan känd i 
standarden och ges enbart p g a eventuell senare utveckling. 
Efter detta ska scan-enheten sända en bekräftelse i form av inversen av den senast 
mottagna byten. Slutligen sänder även bilen en bekräftelse, vilket är inversen av den 
första adressbyten. Efter detta är initieringen klar, och det är möjligt att begära data från 
bilen.  
 
En överskådlig sammanfattning av initieringen, med tider och datavärden, ges i figur 2. 
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Figur 2, Specifikation för initieringsförlopp 
 
Krav på tiderna i initieringsförloppet: 
 
300 ms ≤ w0 ≤    ∞ 
60 ms  ≤ w1 ≤  300 ms 
5 ms  ≤ w2 ≤    20 ms 
0 ms  ≤ w3 ≤    20 ms 
25 ms  ≤ w4 ≤    50 ms 
 
2.1.4 Meddelandestruktur 
Ett meddelande som skickas från antingen bilen eller scan-enheten ska följa vissa regler. 
Det får bestå av maximalt 11 bytes, vilka var för sig måste uppfylla byte-formatet i 
avsnitt 2.1.2. Meddelandet ska inledas med 3 header-bytes, följas av maximalt 7 
databytes och avslutas med en checksum-byte. Checksumman är lika med summan av 
alla tidigare bytes i meddelandet och används för att se om något gått fel i överföringen. 
Värdena på de header-bytes som bilen skickar skall vara 48H (byte 1), 6BH (byte 2) och 
den tredje byten är den fysiska adressen från vilken meddelandet kommer. För scan-
enheten gäller följande värden på header-bytes: 68H, 6AH och F1H. 
Vad exakt för information man önskar få reda på som scan-enhet, skickar man i sina 
databytes enligt ett visst utseende. Då kommer den eller de enheter i bilen som har 
denna information att svara genom att skicka denna information i databytes. Se begära 
data (2.2) nedan. 
 
 

 Header bytes Data Bytes Checksum 

Tester 68 6A F1        Σ all bytes 

Vehicle 48 6B addr        Σ all bytes 

 
Figur 3, Meddelandestruktur 

 
2.1.5 Tidskrav (timing) 
Det finns fyra olika specifika tider som man tittar på när meddelanden skickas från scan-
enheten och besvaras av bilen, dessa är: 
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1. Interbyte hos bilen, p1 - tiden mellan två bytes i ett svar från bilen. 
2. Intermessage hos bilen, p2 - tiden mellan två svar från bilen, eller tiden från ett 

meddelande från scan-enheten till ett svar från bilen. 
3. Intermessage från bilen till scan-enheten, p3 - från det att bilen har skickat 

färdigt alla svar, till det att ett nytt meddelande får skickas från scan-enheten. 
4. Interbyte hos scan-enheten, p4 - tiden mellan två bytes i ett meddelande från 

scan-enheten. 
 
Krav på dessa tider är: 
 
0 ms  ≤ p1 ≤   20 ms 
25 ms  ≤ p2 ≤   50 ms 
55 ms  ≤ p3 ≤  5,0 s 
5 ms  ≤ p4 ≤   20 ms 
 
2.1.6 Exempel 
Meddelandestruktur och timing kan lättast åskådliggöras med ett exempel: 
 
 

 
 

Figur 4, Exempel på kommunikation mellan bil och scan-enhet 
 
 
2.1.7 Felhantering 
Det finns många olika typer av fel som kan uppstå, men nästan alla fel behandlas på 
samma sätt. Vad det gäller fel i initieringen, antingen att tiderna wi överstigs, eller att 
bitfel uppstår, så ska scan-enheten vänta tiden w5 och sedan sända om den första 
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adressbyten. Tiden w5 har samma krav som w1. Om däremot tiderna är för korta behöver 
inga felåtgärder vidtagas, dock kan det orsaka bitfel vilka hanteras enligt ovan. 
Om fel uppstår under huvudfasen ska scan-enheten fortsätta att försöka i upp till en 
minut, sedan antages att ny initiering krävs. 
Alla fel som kan uppstå vad det gäller meddelandestruktur eller timing kommer att 
uppträda som checksumfel, se meddelandestruktur (2.1.4) ovan. T ex om tiden mellan 
två bytes, antingen i scan-enhetens meddelande eller i bilens svar, blir för lång, så 
kommer detta att tolkas som att meddelandet är slut. Eftersom den sist inkomna byten 
då inte är checksumman, så kommer ett checksumfel genereras. 
Ett checksumfel kan antingen detekteras av bilen, eller av scan-enheten. Om bilen 
detekterar ett checksumfel så ska denne inte skicka något svar och scan-enheten förstår 
då att meddelandet måste sändas igen. Om istället scan-enheten upptäcker ett 
checksumfel i bilens svar, så ska denne sända om samma meddelande. 
 
 
2.2  Begära data 
 
I standarden SAE J1979 beskrivs hur de olika meddelandena som används vid 
kommunikationen med bilen ser ut. De två förfrågningarna som är relevanta i detta 
projekt, hastighetsdata och serienummer, klassas i bilen som två olika typer av data. 
Hastighetsdata tillhör typen diagnos av momentana tillståndsvärden, vilka uppdateras 
hela tiden. Bilens serienummer å andra sidan, går under typen fordonsspecifik 
information och är alltså konstant. 
 
2.2.1 Hastighet 
För att begära hastighetsdata från bilen då initieringsförloppet är utfört, skickas först en 
förfrågan angående vilka typer av momentana data som finns tillgängliga. Genom att 
skicka meddelandet ”Request PIDs supported”, där PID står för Parameter 
Identification, kommer en lista från bilen erhållas, som anger vilka data som finns att 
begära från bilen. 
Om bilen stöder hastighetsdata, så kan meddelandet ”Request vehicle speed” skickas, 
vilket leder till att bilen svarar med aktuell hastighet, given med upplösningen 1 km/h. 
 
2.2.2 Serienummer 
Att begära bilens serienummer kräver en hel rad med meddelanden. Först skickas, på 
liknande sätt som med hastigheten, en förfrågan angående vilka typer av data rörande 
information om fordonet som finns tillgängliga. Denna förfrågan kallas ”Request VITs 
supported”, där VIT står för Vehicle Identification Types. I bilens svar behövs då 
kontrolleras så att stöd finns för två specifika typer. Den första typen innebär att bilen 
kan svara på hur många meddelanden den kommer att återge serienumret med, ”Request 
number of messages to report VIN”, där VIN står för Vehicle Identification Number. 
Den andra typen är själva återgivandet av serienumret, ”Request VIN”, vilket alltså ges 
med flera meddelanden, eftersom serienumret i allmänhet består av 17 ascii-tecken. 
Meddelande nummer två som testaren skickar är alltså förfrågan över hur många 
meddelanden som behövs för att återge serienumret och slutligen skickas själva 
förfrågan om serienumret. 
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Ett exempel på förfrågan om serienummer: 
 

1. Testaren skickar ”Request VITs supported”. 
2. Bilen svarar att den bland annat stöder ”Request number of messages to report 

VIN” och ”Request VIN”. 
3. Testaren skickar ”Request number of messages to report VIN”. 
4. Bilen svarar att den kommer att skicka 5 VIN-meddelanden. 
5. Testaren skickar ”Request VIN”. 
6. Bilen skickar 5 meddelanden i följd, vilka tillsammans innehåller det totala 

serienumret. 
 
 
2.3  Elektriska  krav 
 
2.3.1 Spänningsnivåer 
 

 
 

Figur 5, Spänningsnivåer – gränsvärden 
 
2.3.2 Bil 
 
Sända logiskt 1: 

• Pull down –motstånd på minst 50 kΩ 
• Om kretsen har ett pull up, ska detta vara på minst 100 kΩ 

 
Sända logiskt 0: 

• Sänkmotstånd på max 110 Ω 
 
Kapacitans: 

• Total kapacitans för bilen får vara max 7,6 nF 
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Stigtid: 

• trise < 10 % av tbit 
 
2.3.3 OBD-II-enhet 
 
Sända logiskt 1: 

• Ekvivalent spänningskälla på minst 90 % av VB 
• Ekvivalent resistans på 510 Ω +/- 5 % 

 
Sända logiskt 0: 

• Ekvivalent spänning på max 10 % av VB vid en maximal ström på 2A 
 
Mottagartillstånd: 

• Ekvivalent resistans på 510 Ω +/- 5 % 
 
Kapacitans: 

• Total kapacitans för testaren får vara max 2 nF 
 

Stigtid: 
• trise < 10 % av tbit 

 
 
Vidare beskrivs att OBD-II enheten ska vänta sig minst 5 kΩ till jord och 10 kΩ till VB 
på K- och L-tråden när den är ansluten till bilen. 
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3  Bilsimulator 
 
För att kunna utveckla en scan-enhet, programvara och hårdvara som via bilens 
diagnostikport utläser dess hastighet, skapas en bilsimulator. Detta för att, under 
utvecklingens tidiga stadium, slippa utföra alla tester och mätningar i bilen. 
Tanken är att först utveckla en bilsimulator och testa denna mot befintlig OBD-II scan-
enhet, för att sedan använda bilsimulatorn i skapandet utav den önskade scan-enheten. 
Därför krävs att bilsimulatorn så bra som möjligt simulerar hur en bil svarar vid anrop 
från en yttre enhet via diagnostikporten. 
 
 
3.1  Krav 
 
• Utföra handskakning, dvs. genomgå hela initieringsprocessen. 
• Återge hastigheten. 
• Klara av felhantering av eventuella fel uppkomna hos den yttre scan-enheten, eller 

i dataöverföringen. Dels bitfel och dels tidsfel. 
• Felgenerering. Kunna generera olika typer av fel, för att undersöka hur scan-

enheten hanterar detta. 
• I första hand simulera en bil på europamarknaden, dvs. följa standarden ISO 9141-

2 
 
 
3.2  Implementering 
 
• C/C++ program i Linux-miljö (detta för att hela firman jobbar i Linux) 
• Kommunikation via serieport, då bilens protokoll är mycket likt 

serieportsprotokollet. 
• Bygga egen hårdvara (se avsnittet elektriskt gränssnitt) för att återskapa 

busstrukturen och ansluta till scan-enhetens gränssnitt. 
• Krets mellan serieport och egen hårdvara, för att konvertera spänningsnivåerna. 
 
C-programmet i Linux består av en huvudloop, som har en relativt enkel struktur. 
Funktionerna är istället de komplexa delarna i programmet. De utför all typ av 
feldetektering och hantering, samt genererar både stödutskrifter och felutskrifter. 
 
Alla tidskonstanter och gränser definieras i en separat fil. Man kan då enkelt gå in och 
ändra dessa och på så vis se vad scan-enheten klarar av för gränser. Ett mer 
användarvänligt gränssnitt skulle kunna ändra tidsdata direkt i terminalfönstret då 
programmet körs. Denna lösning implementerades inte, eftersom bilsimulatorn enbart 
används som ett steg i utvecklingen samt av en person. 
All data som behövs för att känna igen meddelanden samt kunna sända motsvarande 
svar läggs också i en egen fil, för att kunna manipuleras i felgenereringssyfte. 
 
Serieporten öppnas som en level1-fil, för att kunna ange specifik överföringshastighet, 
baud rate. 
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3.3  Problem 
 
• Baud rate. Bilen använder hastigheterna 5 bit/s och 10,4 kbit/s, vilka inte är 

standardhastigheter. Därför kan det vara svårt att ställa in rätt hastigheter i Linux, 
även om hårdvaran stöder detta. En lösning på problemet med 5 bit/s kan vara att 
köra helt asynkront, med break. Viktigt är också att undersöka huruvida kraven på 
felmarginal hos hastigheterna uppfylls (se avsnittet Standardspecifikationer). 

• Eko. Eftersom serieporten ansluts till ett entråds-bussystem, så kommer den även 
att se på ingången vad den precis skickade ut. Detta löses genom att direkt efter 
skrivning av varje byte även göra en läsning, alternativt konstruera hårdvara som 
blockerar all läst data som man själv skrivit. 

• Tidskrav. Standarddokumenten anger bara tidskrav för hur bilen resp. scan-
enheten ska skicka data, dock inte vad de båda enheterna ska acceptera när de tar 
emot. Därför måste dessa gränser uppskattas, och man kan aldrig vara säker på att 
bilsimulatorn uppför sig som bilen skulle ha gjort. 

• K- och L-tråd. Bilen använder två trådar för kommunikation med yttre enheter. L-
tråden är dock bara för inkommande data och används enbart för att avlyssna 
initialiseringsadressen. Eftersom serieporten bara tillåter kommunikation på en 
tråd, kommer den bara användas för att simulera K-tråden. Dock säger inte 
standarden något om att L-tråden inte får trafikeras utöver initieringsadressen, och 
därför borde det vara möjligt att koppla ihop K- och L-tråden. 

• Andra standarder. För att kunna utvidga simulatorn till att även innefatta andra 
bilstandarder (t ex Amerikanska marknaden) krävs information om dessa. 

• Tidsupplösning. Det är önskvärt att använda funktioner som inte tar upp all CPU-
kraft då bilsimulatorn väntar på att meddelanden skall inkomma. Därför verkar 
valet falla på funktionen ’select’, vilken avbryts antingen genom att ett 
meddelande inkommer, eller genom att en viss tid, time out, har uppnåtts. Denna 
funktion har en tidsupplösning på 10 ms, vilket är för mycket. Önskvärt är en 
upplösning på 1 ms, enligt tidskraven i standard ISO 9141-2. Tidsupplösningen 
kan dock minskas, genom att kompilera om kärnan. 
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3.4  Flödesschema 
 

 
Figur 6, Flödesschema för bilsimulator 

 



 14



 15

4  OBD-II-testare 
 
För att kunna testa och utveckla den önskade scan-enhet som skall kommunicera med 
fordon, skapas en OBD-II-testare. Till skillnad från den färdiga scan-enheten, behöver 
OBD-II-testaren vara lätt att ändra i syfte att testa alla gränser. 
Som beskrivs under rubriken bilsimulator är tanken att OBD-II-testaren testas och 
utvecklas genom kommunikation med bilsimulatorn. Först om detta fungerar 
tillfredsställande, blir det aktuellt att testa i ett riktigt fordon. 
 
 
4.1  Krav 
 
• Utföra handskakning. 
• Begära och ta emot hastighetsdata. 
• Klara av felhantering av eventuella fel uppkomna hos bilen, eller i 

dataöverföringen. Dels bitfel och dels tidsfel. 
• Felgenerering. Kunna generera olika typer av fel, för att testa gränserna hos bilen. 
• I första hand klara av att kommunicera med en bil som följer ISO 9141-2. 
 
 
4.2  Implementering 
 
• C/C++ program i Linux-miljö 
• Kommunikation via serieport 
• Bygga egen hårdvara att ansluta till diagnostikporten. 
• Krets mellan serieport och egen hårdvara, för att konvertera spänningsnivåerna. 
 
C-programmet i Linux är mycket likt detsamma för bilsimulatorn. Det som skiljer är 
att OBD-II-testaren är master och bilsimulatorn är slave, dvs. ODB-II-simulatorn styr 
kommunikationen genom att begära data, medan bilsimulatorn bara svarar. 
I OBD-II-testaren kan det även vara önskvärt att kunna logga den data som erhålls från 
bilsimulatorn, eller senare bilen, i utvärderingssyfte. Därför skulle det vara bra om en fil 
genereras vid varje körning av programmet. 
 
 
4.3  Problem 
 
(utöver de som nämns för bilsimulator) 
 
• Dålig datorprestanda. Då programmet senare kommer att köras för testning i    

bil, krävs en bärbar dator. Av naturliga skäl har dessa vanligen inte lika bra 
prestanda som en stationär dator. Detta kan vara kritiskt vid seriell överföring, då 
denna behöver vara tillfredsställande snabb för att kunna kommunicera enligt 
standardprotokoll.  
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4.4  Flödesschema 
 
 

 
 

Figur 7, Flödesschema för OBD-II-testare 
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5  Elektriskt gränssnitt 
 
Egen hårdvara behövs för att utgöra gränssnitt mellan scan-enhet och bil. Dels en hona, 
för att simulera diagnostikporten vid användning av bilsimulatorn, och dels en hane till 
scan-enheten. Dock är standardspecifikationerna för de båda gränssnitten nästan helt 
symmetriska och därför behövde enbart små justeringar ske inför konstruktion av det 
andra gränssnittet. 
Denna hårdvara innehåller både en busstruktur, med sändare och mottagare, och en 
omvandlingskrets från serieportsnivå till TTL-nivå. 
Figuren nedan visar busstrukturen enligt SAE J1939. Punktmarkeringarna anger gräns 
mellan han- och honkontakt. 
 
 

 
Figur 8, Egen hårdvara för gränssnitt 

 
I bilden ovan visas den övergripande principen för gränssnittens uppbyggnad, senare 
anges mer ingående krav. 
 
 
5.1  Delenheter 
 
5.1.1 Bussens motstånd 
Bilen har ett pull-down motstånd och oftast även ett svagt pull-up. Dock är inte pull-up 
motståndet ett krav, utan detta förlitas till scan-enheten, vilken alltså står för det starka 
pull-up som ska driva bussen hög. I bilsimulatorn används ett svagt pull-up, då detta är 
vanligast förekommande. 
 
5.1.2 Sändare 
Kommunikationen på bussen bygger på att bussen är hög då ingen kommunikation 
förekommer och att den som vill sända drar bussen låg som startbit. Sedan fortsätter 
sändaren att dra bussen låg respektive låter bussen vara hög, för att sända noll respektive 
ett. 
För hårdvaran innebär detta att sändaren hos bägge sidor måste kunna dra bussen låg när 
den vill sända noll, samt stänga av och låta bussen vara hög när den vill sända ett, eller 
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när den inte vill sända alls. Detta realiseras enklast med en transistor mellan jord och 
buss, som styrs av c-programmet. 
Att tänka på här är att bussen kommer att få det inverterade värdet av transistorns 
styrsignal, vilket gör det lämpligt att sätta en inverterare på sändarsignalen. 
 
5.1.3 Mottagare 
Både hos scan-enhet och bil måste mottagaren kunna skilja på hög och låg buss, dvs. 
någon form av komparator med lämplig tröskelspänning. Då bilens signaler kan bli 
kraftigt störda, kommer även en hysteres behövas. Detta innebär att tröskelspänningen 
är olika för övergång från etta till nolla, respektive nolla till etta. På så vis kommer inte 
mottagaren stå och fladdra mellan ett och noll i en ojämn övergång. 
Det naturliga sättet att realisera detta är att använda en så kallad Schmitt-trigger. 
 
 

 
 

Figur 9, Schmitt-trigger 
 
Det är genom den första komparatorn som hysteresen erhålls. Denna kommer även att 
invertera signalen, samt förändra spänningsnivån. Den andra komparatorn inverterar 
tillbaka och gör även (m h a R6) så att signalen får TTL-nivå. 
Om man ställer upp ett uttryck för utspänningen från den första komparatorn som 
funktion av inspänningen och plottar detta, så ser man att en hysteres bildas. 
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Figur 10, Utsignal hos Schmitt-trigger 
 
Komparatorkretsar är känsliga för brus i matningsspänningen. Det kan då vara bra att 
stabilisera källan genom att lågpass (LP) –filtrera denna. Eftersom kretsen inte drar 
någon stor ström (omkring 1 mA), kommer det inte bli något betydande spänningsfall 
över ett seriemotstånd och därför kan ett vanligt RC-filter användas. 
En annan sak att tänka på vad det gäller mottagaren, är att inspänningen till första 
komparatorn kommer att komma direkt från bussen. Det kan därför vara lämpligt med 
ett LP-filter där emellan, för att skydda komparatorn mot brus och eventuella 
transienter. (Se vidare under rubriken EMC). 
 
5.1.4 Nivåomvandlingskrets 
Omvandling behöver utföras från serieportnivå, där etta ges av –12V och nolla +12V, 
till vanlig TTL-nivå (etta +5V och nolla 0V), och för detta används en specifik krets. 
Denna krets, och även andra, behöver strömförsörjning från en +5V-källa, vilket även 
innebär att en spänningsomvandlingskrets krävs, eftersom batterispänningen är allt som 
finns att tillgå i bilen. 
 
 
5.2  Bussfeldetektering 
 
För att detektera när ett fel på bussen uppstår, samt för att spärra sändning då bussen 
redan är upptagen, behöver ett tillägg till hårdvaran göras. Detta består av ett grindnät 
som beaktar vad enheten vill sända samt vad som ligger på bussen. Det enda sättet att 
detektera en busskollision är om bussen är låg, trots att scan-enheten försöker sända en 
etta. Fallet att bussen skulle vara hög trots sändning av nolla (dvs. tvärtom) kan inte 
inträffa (såvida inte något fysiskt fel inträffat i kretsen), eftersom bussen alltid kommer 
bli låg vid sändning av nolla. 
Alltså behövs ett grindnät som ger en felsignal till programmet, samt spärrar sändning, 
då bussen är låg och sändarsignalen är hög. Själva sändarspärren realiseras med en SR-
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vippa, som med hjälp av en NOR-grind spärrar sändarsignalen när ett fel detekteras och 
åter möjliggör sändning så fort den får reset. 
 
Vad som då måste tas hänsyn till är fördröjningen vid sändning. Om man vill sända en 
etta, och föregående bit var en nolla, så kommer det dröja en viss tid innan bussen blir 
ett. Under denna tid ser det ut som ett bussfel har inträffat, ty bussen är låg trots 
sändning av etta. En enkel lösning på problemet är att lågpassfiltrera signalen som sätter 
SR-vippan. Det är då viktigt att tidskonstanten hos lågpassfiltret, eller med andra ord 
gränsfrekvensen, avpassas mycket noggrant – ett kortvarigt ”bussfel” orsakat av 
fördröjningen skall spärras, medan ett bussfel som varar i en hel bittid ska släppas 
igenom. 
 
Då NOR-grindar skulle realisera den önskade funktionen lättast, används de även för att 
konstruera en SR-vippa. På så sätt behövs enbart en krets med 4 NOR-grindar och 
därmed sparas både kretskortsyta och pengar. 
 

 

SR-vippa 

 
 

Figur 11, Logik för bussfeldetektering 
 
 
5.3  EMC 
 
EMC är en förkortning till Electromagnetic Compatibility och står för en produkts 
förmåga att kunna operera i sin specifika elektromagnetiska omgivning, utan att orsaka 
eller bli utsatt för skada eller nedsatt funktionalitet. 
Då hårdvaran som konstrueras i detta projekt ska sitta i en bil, kommer den sannolikt att 
utsättas för många olika störningar. Omvänt finns det även utrustning i och kring bilen 
som kan skadas, ifall hänsyn till detta inte tagits vid konstruktion av hårdvaran. Det är 
därför mycket viktigt att konstruera en produkt som är bra ur EMC-synpunkt. 
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Då signalerna i konstruktionen kommer att vara relativt långsamma ur EMC-synpunkt, 
kommer produkten sannolikt inte att störa annan utrustning i omgivningen, utan det 
viktiga är att se till att den inte förstörs av främst variationer i batterispänningen. 
Teorin för EMC-avsnittet är tagen ur EMC for product designers [1]. 
 
5.3.1 Kontinuerliga överspänningar 
En viktig aspekt att ha med i beräkningarna, är vilka överspänningar som kan 
förekomma i den aktuella miljön. Det är viktigt att hårdvaran inte skadas av 
överspänningar, men dock inte nödvändigt att kretsen opererar rätt hela tiden. 
Kontinuerliga överspänningar som kretsen ska tåla är: 
 

• Variationer hos den vanliga batterispänningen: +8 till +16 V 
• Vända polariteten fel: -8 till –16 V 
• Koppla in i lastbil: +/- 32 V 

 
Av dessa ska även det översta kravet innefatta att kretsen också opererar rätt. 
 
5.3.2 Momentana överspänningar 
Vad det gäller momentana överspänningar, så finns två relevanta typer, ESD och load 
dump. För att skydda kretsen mot sådana överspänningar så sätts först och främst en 
säkring på ingången. 
Load dump uppkommer då generatorn frånkopplas från batteriet och kan innebära ca +/- 
200 V i upp mot 10 ms. Om man räknar med att generatorn genererar 300 A, så kan man 
lätt se hur otroligt mycket energi som frigörs: 
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Lösningen för att ta hand om denna energi och inte skada kretsen, är att sätta en 
zenerdiod på ingången. För att dela och sprida ut värmen, placeras denna efter 
ingångssäkringen. 
Tillfälliga transienter kan uppkomma vid statisk urladdning, ESD, och kan vanligtvis 
uppgå till hela 15 kV. För att skydda kretsen från ESD används dels varistorer och dels 
LP-filter. Varistorerna används i avledande syfte, och börjar leda ström mot jord då 
spänningen överstiger en viss gräns. Ett LP-filter fungerar så att det inte släpper igenom 
högfrekventa komponenter och således tar bort dessa skadliga transienter. 
LP-filtrets bandbredd avgörs genom att ha ett så lågt värde som möjligt, men att 
fortfarande kunna släppa igenom signaler av egen typ. Ett bra mått brukar vara att ha 10 
ggr mer bandbredd än bittakt. Med dataöverföringshastigheten 10,4 kbit/s, medför det 
en gränsfrekvens på ca 100 kHz. 
 
Vad det gäller själva strömförbrukningen så måste det hållas koll på främst två saker: 
 

• Inte lösa ut säkringar. 
• Inte ladda ur batteriet. 
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Det sistnämnda innebär att enheter som drar ström även då kommunikation inte 
förekommer, bör hålla sig under 1mA då bilen är avstängd. Detta är alltså för att 
undvika att batteriet urladdas vid längre avställning av bilen. 
 
 
5.4  Problem 
 
5.4.1 Tändning av/på 
OBD-II-kontaktdonets 12V-matning är hela tiden ansluten till bilens elsystem, även vid 
tändning av. 
För att se hur mycket ström som kommer att dras från batteriet då tändningen är av, 
betraktas spänningen på K-tråden. (Här förutsätts att bilens elektriska kontrollenheter, 
ECU:er, har skyddsdioder, som kommer att göra att bussen dras till noll då tändningen 
är av. Det är med allra största sannolikhet så att det finns skyddsdioder på ECU:erna.) 
Om K-tråden går låg då tändningen stängs av, så medför det att scan-enhet-sidan har ett 
pull up –motstånd på 510 Ω som hela tiden drar ström från batteriet till jord. Eftersom 
strömmen då uppgår ända till 25 mA, så behöver detta motstånd kopplas bort för att inte 
dra ur batteriet. Detta löses med en transistor mellan motstånd och batterispänning, VB. 
Ett problem blir då att upptäcka både när tändningen stängs av och när den sätts på. 
Det kommer inte någon signal via diagnostikkontakten som indikerar att tändning slås 
av/på och batterispänningen kommer fortfarande vara tillgänglig. Därför krävs något 
annat sätt att detektera detta på. 
Man kan misstänka att tändningen slagits av då ett meddelande inte har lyckats få något 
svar, trots att försök till omsändning gjorts i 1 minut (enligt ISO 9141-2). En stor 
resistans, som förhindrar att en stor ström flyter, kopplas in som extra pull up, att 
användas då det andra är bortkopplat. Idén är att slå av 510Ω-motståndet när man 
misstänker att tändningen slagits av, för att sedan testa ifall K-tråden är noll. Om så är 
fallet så vet man att tändningen är av och låter därför motståndet förbli urkopplat tills 
tillslag har detekterats. Om inte, kopplas åter 510Ω-motståndet in och försök till 
sändning sker på nytt. 
Tändningstillslag detekteras sedan genom att spänningen på K-tråden är större än noll, 
eller snarare en viss tröskelspänning. 
 
Detta ger en påbyggnad av sändaren på scan-enhet-sidan. Transistor Q2 är den switch 
som bryter upp det starka pull up –motståndet, medan transistor Q3’s syfte är att 
invertera. 
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Figur 12, Scan-enhetens sändare, med tändningshantering 
 

5.4.2 Kapacitans 
Vad det gäller den totala kapacitansen för OBD-II-enheten, så finns den övre gränsen 2 
nF och därför krävs en undersökning: 
 

• Kabelkapacitans: < 100 pF/m 
• Kontaktdonskapacitans: försumbar jämfört med kabelkapacitans 
• TTL-krets-ingångar: 15-30 pF 
• Transistorutgång: ≈30 pF 
• ESD-skyddande varistor: 1-2 nF 

 
Alltså är ESD-skyddet det mest kritiska. 
 
 
5.5  Kretsschema, bilsimulator 
 
Bilsimulatorns gränssnitt är alltså en konstruktion för att efterlikna det elektriska 
gränssnittet hos bilens diagnostikport. Se figur 13. 
Här har en annan typ av schmitt-trigger-koppling använts än den som beskrivs under 
mottagare. Denna är dock mycket lik den som använts i scan-enhetens gränssnitt, med 
skillnaden att hysteresen blir ett visst antal volt, istället för procent av batterispänningen. 
Detta användes enbart för att bilsimulator-gränssnittet byggdes innan den bättre 
varianten av schmitt-trigger tagits fram. 
 
 
5.6  Kretsschema, OBD-II-testare 
 
I figur 14 visas det totala kretsschemat för OBD-II-testarens gränssnitt. Denna kopplas 
antingen till bilsimulatorn, eller direkt i bilens diagnostikport. Batterispänningen går 
även genom en säkring (vilken ej är utritad i schemat) innan den leds in i kretsen. 
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Figur 13, Gränssnitt för bilsimulator 
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Figur 14, Gränssnitt för scan-enhet 
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5.7  Komponentval 
 
I början på detta kapitel beskrivs de olika delarna, dels syfte och dels konstruktion. Här 
presenteras slutligen val av komponenter, med viktiga parametrar och motiveringar. 
 
5.7.1 Nivåomvandlingskrets 
För att översätta serieportssignaler till vanliga TTL-signaler, används vanligtvis någon 
form av MAX232-krets. Det är en RS 232 – sändare/mottagare (där RS 232 är det 
serieportsprotokoll som används), vilken förekommer i några olika typer. Följande krav 
skall uppfyllas: 
 

• Bra ESD-tålighet 
• Bitrate på minst 10,4 kb/s 
• Ej för dyr 

 
Dessa krav uppfylls av MAX232ECPE, vilken har speciellt inbyggt ESD-skydd. 
Då RS 232 – sändare/mottagare använder sig av så kallad charge pumping, drar den 
mycket ström och därför kan det vara bra att tänka på att ha separat strömförsörjning till 
denna krets. 
Till denna krets krävs även 5 st. kondensatorer, alla med värdet 1µF. 
 
5.7.2 Spänningsmatnings-omvandlingskrets 
Till bland annat MAX232-kretsen behövs strömförsörjning från +5V-källa. Enklast är 
att använda en 7805 spänningsregulator. Kraven som ställs på denna är: 
 

• Utspänning +5V med rimlig tolerans 
• Klara av variationer hos inspänningen, minst från +8V till +16V 
• Överströmskyddad 
• Kunna leverera tillräckligt med ström för MAX232 och övriga kretsar drivna av 

+5V 
• Ej för dyr 

 
Valet faller då på kretsen MC7805ACP, då denna dessutom inte behövde beställas. 
Regulatorn förses även med 1µF-kondensatorer på in- och utgång i stabiliserande syfte. 
 
5.7.3 Sändare 
Till sändardelen behövs främst en transistor mellan jord och buss, samt pull-up och pull-
down motstånd. Med tanke på priset väljs bipolärtransistor framför FET. Vidare väljs 
npn, då transistorn ska leda nolla. 
Vad det gäller strömtålighet, dvs. ICmax , beräknas detta utgående från största möjliga 
ström som kommer att gå genom transistorn. Det beräknas i överkant, för fallet med en 
switchtid på högst 1µs, en spänningsförändring på 16V och en busskapacitans på 10nF. 
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Den begränsande strömmen är därför den som anges i standardspecifikationen, 2A. I 
övrigt ställs följande krav på transistorn: 
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• Spänningstålighet på minst 40V 
• Switchtid på minst 1µs 
• Ej för dyr 

 
Transistorn ZTX651 verkar då lämpa sig väl. 
 
För att driva den strömstyrda transistorn med en spänningsstyrd TTL-utgång, fordras ett 
drivmotstånd som kopplas in seriellt på basen. Dimensionering av detta sker med hjälp 
av ICmax och strömförstärkningsfaktorn hfe. 
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Pull-up motstånd på scan-enhet-sidan sätts enligt standardspecifikationen till 510Ω. På 
bilsidan används 100kΩ pull-up och värdet på pull-down motståndet sätts till 75 kΩ, då 
detta motståndsvärde även förekommer senare. 
 
5.7.4 Mottagare 
Kraven på komparatorkretsen är få, det viktigaste är att samma kapsel kan användas till 
båda komparatorerna. I övrigt skall följande uppfyllas: 
 

• Klara matningsspänning från +8V till +16V 
• Matning från enkel spänningskälla (d v s inte dubbel) 
• Max 1mA strömförbrukning 
• Ej för dyr 

 
Valet faller på kretsen LM339N, vilken har fyra oberoende komparatorer med 
gemensam matning. 
Dimensionering av motstånden sker med hjälp av önskade tröskelspänningar, vilka är 
satta med hänsyn tagen till specificerade spänningsnivåer (se avsnitt 2.3.1), samt med en 
marginal på 0,1VB åt vardera håll. 
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Notera att motstånden R1–R3 heter R11–R13 och R4-R5 heter R15-R16 i den totala kretsen. 
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Motstånden valdes till Ω=Ω=Ω= kRkRkR 120,150,100 321 . Vad det gäller R4 och R5, 
valdes de för att ge en tröskelspänning till komparator 2, som ligger mitt emellan 0V 
och 0,6VB. Detta för att dessa nivåer kommer att motsvara hög och låg utspänning från 
komparator 1. För t ex Ω=Ω= kRkR 7,4,10 54  erhålls en tröskelspänning på 0,3VB. 
Ingången till första komparatorn ska förses med ett LP-filter, för att filtrera bort 
störningar på k-tråden. Enligt tidigare (avsnitt EMC) är det önskvärt med en 
gränsfrekvens omkring 100 kHz. Gränsfrekvensen åstadkoms genom att räkna ut 
lämpliga värden på resistans och kapacitans, med hjälp av följande uttryck: 
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Förhållandet mellan R och C väljs så att resistansen är rimligt hög och att kapacitansen 
är betydligt större än komparatoringångens strökapacitanser (för att strökapacitanserna 
inte ska påverka gränsfrekvensen). De värden som användes blev då 10 kΩ respektive 
0,1 nF. 
 
5.7.5 Bussfeldetektering 
Här krävs dels en kapsel med 4 NOR-grindar, samt ett LP-filter. Det naturliga valet är 
en krets ur 74HC-serien, då dessa är de vanligast förekommande och därmed lätta att få 
tag på. I detta fall blev det MM74HC02N. Att lägga till här också vikten av att använda 
sig av komponenter som är lagom långsamma. Alltför snabba signaler leder till större 
EMC-problem. 
Dimensionering av LP-filtret måste ske med stor noggrannhet, då kraven på 
gränsfrekvens endast lämnar ett snävt intervall. Filtret ska spärra bussfel orsakade av 
fördröjningen vid sändning (≈ 10µs) och samtidigt släppa igenom bussfel som varar en 
hel bittid (≈ 0,1ms). I detta fall var det p g a noggrannheten svårt att säga en viss 
gränsfrekvens, och istället beaktades filtrets tidskonstant, τ = RC. Tidskonstanten 
motsvarar filtrets stigtid från noll till 63%. Då filtret sitter på ingången till en TTL-
grind, är grindens tröskelspänning avgörande för hur mycket LP-filtret kan tillåtas 
påverka de två olika typerna av bussfel. Den snabbare signalen kan tillåtas släppas 
igenom LP-filtret till viss del, så länge den inte kommer i närheten av grindens 
tröskelspänning och ger en oönskad etta in. Efter beräkningar konstaterades att en 
tidskonstant på ca 40µs skulle uppfylla kravet, ty om 63% av svinget nåtts efter 40µs så 
har tröskelspänningen med marginal inte nåtts efter bara 10µs. Lämpliga resistans- och 
kapacitansvärden valdes då till 36 kΩ respektive 1 nF. För att förhindra att 
kondensatorns värde varierar med temperaturen, användes en kondensator av typ C∅G. 
 
5.7.6 Tändningsdetektering 
Till denna del av kretsen behövs två transistorer, Q3 av npn-typ och Q2 av pnp, samt 
några motstånd (se figur 12). 
Det enda krav som ställs är att pnp-transistorn, vilken ska fungera som switch till 
bussens strömförsörjning, klarar av en ström på minst 25 mA. Eftersom npn-transistorn 
i sin tur styr pnp-transistorn, blir kollektorströmmen igenom npn-transistorn låg. 
Det främsta skälet till val av transistorer var endast vad som fanns tillgängligt, vilket var 
BC327-25 (pnp) och BC546B (npn). 
Dimensionering av motstånden R1-R3 har inte gjorts med någon större noggrannhet. Då 
endast mycket små basströmmar kommer att gå genom transistorerna kan höga 
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resistanser användas (inom rimliga gränser). Förhållandet mellan R2 och R3 väljs så att 
potentialen på Q2’s bas blir tillräckligt låg för att transistorn ska leda då Q3 leder. 
R5 ska vara tillräckligt hög-ohmigt att sänka strömförsörjningen till k-tråden avsevärt, 
men ändå inte så stort att bilens eventuella pull-down skulle kunna förhindra att k-tråden 
sedan blir hög då tändningen slås på. Ett bra värde på denna resistans bör vara 10 kΩ. 
Notera även här att motstånden har andra namn i den totala kretsen. 
 
5.7.7 Övrigt 
Kretsen skyddas ur EMC-synpunkt med en varistor på alla kretsens ingångar. Det enda 
undantaget är de ingångar som går via MAX232-kretsen, eftersom denna redan har ett 
ESD-skydd. Den valda varistorn är VC120618D400D, vilken har en hög maximal 
stötström, hög effekttålighet och en maximal arbetsspänning på 18V. 
OBD-II-gränssnittets matningsspänning skyddas även mot load dump (se avsnittet 
EMC) av en zenerdiod av typ SMBJ33A. 
 
För att kunna testa tändningshanteringen även på bilsimulatorn, behövs någon typ av 
dioder för att efterlikna bilens skyddsdioder. Schottkydioden 1N5819 klarar 40V/1A, 
vilket verkar lämpligt för ändamålet. Två dioder av denna typ sätts alltså på 
bilsimulatorgränssnittets k-tråd, en backspänd till jord och en framspänd till 
batterispänningen, för att simulera skyddsdioder. 
   
I syfte att testa gränser, såsom tröskelspänningar hos mottagare samt tillåtna stigtider, 
vore det önskvärt att kunna variera vissa komponentvärden. Detta gäller främst 
busskapacitans och sänkresistans. För att göra detta så smidigt som möjligt användes 
skruvplintar. 
 
I övrigt kan tilläggas att keramiska kondensatorer användes till alla kapacitanser i 
kretsen, eftersom de har bra frekvensegenskaper för transienter i digitala kretsar. 
Dessutom sattes avkopplingskondensatorer på 0,1µF på alla IC-kretsar. 
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6  Resultat 
 
Under projektets gång har konstruktion och testning av de olika delarna utförts i tur och 
ordning enligt projektets uppdelning, se delmoment för närmare beskrivning. 
Först konstruerades bilsimulatorn – både mjukvara och hårdvara – och testades mot den 
befintliga hård- och mjukvaran OBD-II-scantool. Då huvuddelen av projektet bestod i 
att sätta sig in i relevanta standarder, samt hitta en lämplig lösning för att uppnå målen, 
förbrukades den mesta tiden innan konstruktionen av bilsimulatorn. 
Efter detta var det dags för OBD-II-testaren och testning av denna mot bilsimulatorn 
som nyss skapats. Denna del av projektet var mycket mindre tidskrävande, då det stora 
grundjobbet redan var utfört. 
Vissa korrigeringar gjordes för att få kommunikationen mellan OBD-II-testare och 
bilsimulator att fungera som förväntat, varpå OBD-II-testaren testades i bilen. 
 
 
6.1  Bilsimulator  -  scantool 
 
(Delmoment 1) 
 
Vid första test av bilsimulator mot befintlig hård- och mjukvara OBD-II scantool, 
konstaterades att bilsimulatorn inte hade några problem att kommunicera med scan-
enheten. Alltså måste bilsimulatorn ha uppfört sig mycket likt en bil. 
 
En undersökning utfördes på meddelandena från scan-enheten vad det gäller datavärden 
och timing. Datavärdena stämde helt överens med standarden och tiderna höll sig inom 
de tillåtna gränserna (se standardspecifikationer). 
Däremot var inte tiderna optimerade för bästa uppdateringsfrekvens, d v s med vilken 
frekvens scan-enheten erhåller uppdaterade hastighetsdata. Ett medel på den uppmätta 
frekvensen låg på 3,7 Hz, men det gick dock att uppnå 5 Hz vid användande av absoluta 
minimigränser. Detta kan jämföras med när OBD-II-scantool används i en bil och ett 
medel på 4,4 Hz uppnås. 
 
Vidare ändrades parametrar hos bilsimulatorn, i syfte att testa gränserna för scan-
enheten och se när fel i kommunikationen uppstår. Följande resultat uppmättes: 
 

• Interbyte hos bilen, p1. OBD-II scantool klarade av att ta emot sändning back 
to back, men höll inte måttet för den övre gränsen. Den borde ha klarat av en 
interbyte på 20 ms, men klarade bara upp till 18 ms. 

• Intermessage hos bilen, p2. Enligt standardspecifikationen ska testaren 
acceptera variationer mellan 25 ms och 50 ms. Den visade sig klara av från 20 
ms upp till 100 ms. Utanför dessa gränser var det begäran av serienummer som 
vållade problem. Detta berodde förmodligen på att serienumret sänds genom 
multipla meddelanden. 

• Tröskelspänning för mottagare. OBD-II scantool verkade inte ha någon 
hysteres, d v s samma tröskelspänning för både stigande och fallande flank. 
Denna uppmätes till 6,5V för VB = 12V. 
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En annan iakttagelse var att fördröjningar i serieporten verkade ligga på omkring 10 ms 
hos bilsimulatorn, vilket kan vara avgörande då tidskraven har en större noggrannhet än 
så. Överföringshastigheten som skall vara 10,4 kbaud hos serieporten, uppmättes till att 
ligga inom toleransgränsen +/- 2% för bilsimulatorn. 
Något som påverkade serieportskommunikationen avsevärt var att andra processer 
kördes samtidigt, även om inga andra program var igång under körningen. 
 
 
6.2  OBD-II-testare  -  bilsimulator 
 
(Delmoment 2) 
 
Vid de första testerna användes för enkelhets skull en och samma dator, med två 
serieportar, till både scan-enhet och bilsimulator. 
Även här gick kommunikationen bra på det stora hela redan på första försöket. Vissa 
problem upptäcktes dock, främst i initieringsförloppet. 
 
6.2.1  Sända initieringsadress 
Det största problemet var att det visade sig att den seriella överföringshastigheten 5 
baud inte var helt kompatibel med den omkompilerade linuxkärnan. Det var möjligt att 
ta emot data med denna hastighet, men inte sända. Därför fick sändningen istället 
implementeras genom att sända breaksignaler. Då fungerade överföringen på ett mycket 
tillfredsställande sätt. 
 
6.2.2  Timing 
Vad det gäller timing så konstaterades åter att prestandan hos serieportarna var mycket 
avgörande för att möta tidskraven. Detta syns tydligt genom att t ex jämföra vilken tid 
som ställts in i programmet (att vänta innan sändning) med hur lång tid det tar innan 
meddelandet når mottagandet, samt vilken den verkliga tiden är (med hjälp av 
oscilloskop på K-tråden). Detta gällde främst tiderna mellan två meddelanden, och inte 
interbyte-tiderna. De olika tiderna illustreras i tabellen nedan. 
Detta timingproblem ökade även en aning då en laptop istället användes som scan-
enhet. 
 

Tid: Sändare [ms] Mottagare [ms] Oscilloskop [ms] 
p1 0 0 0 
p2 25 41-46 30 
p3 55 65-70 65 
p4 5 8-11 8 

 
Tabell 15, Uppmätta tidsskillnader. 

 
6.2.3  Prioritet 
Här stod det även ännu mer klart hur mycket andra processer påverkade 
kommunikationen, då det åtskilliga gånger uppstod checksumfel på grund av tillfälliga 
signifikanta fördröjningar. 
Lösningen på detta var att ge både bilsimulator och scan-enhet realtidsprioritet, vilket 
gav ett mycket bättre resultat, även vad det gällde ovanstående timing-problem. 
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6.2.4  Övrigt 
I övrigt kan sägas att en mer tillfredsställande uppdateringsfrekvens erhölls, jämfört med 
då bilsimulatorn testades mot OBD-II-scantool. Här erhölls en medelfrekvens på hela 
6,7 Hz. 
OBD-II-testarens överföringshastigheter uppmättes även dessa till att vara inom 
respektive toleransgränser (se standardspecifikationer). 
 
 
6.3  OBD-II-testare  -  bil 
 
(Delmoment 3) 
 
Testerna utfördes på en BMW M5 årsmodell 2000 under utvecklingen, för att sedan även 
testas i andra bilmodeller då OBD-II-testaren uppförde sig tillfredsställande. Detta för 
att dels ha samma parametrar på bilen under förändring och utveckling av scan-enheten, 
samt för att det var den mest tillgängliga bilen under tiden för projektet. 
För att veta vilka bilar och årsmodeller som är utrustade med en diagnostikkontakt, samt 
var den sitter, användes Diagnostic Trouble Codes [2]. 
 
Redan vid första försöket fungerade kommunikationen med BMW’n mycket bra. Både 
initieringsförlopp och huvudfas kunde utföras utan några större problem. 
 
6.3.1  Checksumfel 
Vid första körningen erhölls en hel del checksumfel. Det var visserligen inte 
tillnärmelsevis lika många som när OBD-II-scantool körts i samma bil, men det vore 
ändå önskvärt att reducera dessa. 
Efter en närmare undersökning konstaterades att checksumfelen berodde främst på 
prestandan hos laptopen, vilket nämns under delmoment 2 ovan (stycke 6.2.2). Detta 
löstes genom att tillåta en längre tid för testaren att få in data på serieporten, under vissa 
gällande omständigheter. Efter denna modifiering kunde körningar genomföras utan ett 
enda checksumfel. 
 
6.3.2  Timing 
För att mäta bilens olika tidsinställningar, användes ett oscilloskop medan testaren var 
uppkopplad mot bilen. De observerade tiderna hos bilen var följande: 
 

• Interbyte, p1. Medel: 2 ms, min: 1 ms, max: 6 ms. 
• Intermessage, p2. Medel: 26 ms, min 24 ms, max 30 ms. 

 
Alltså verkar bilen hålla sig enligt standardspecifikationerna (sånär som på ett minimalt 
intermessage på 24 ms, vilket ej ska understiga 25 ms). Detta var också fallet i 
initieringsförloppet. Däremot upptäcktes att bilen behövde längre tid för återhämtning 
efter avbruten kommunikation, än vad som angivits som krav. 
 
6.3.3  Tändningsdetektering 
När det kom till detektering av tändning till/från, fungerade det inte alls. Det visade sig 
att antagandet att bilen skulle ha skyddsdioder som sänkte bussen till jord vid 
tändningsfrånslag, var felaktigt (se avsnitt 5.4.1). Då bilen stängdes av hade bussen 
fortfarande en spänning högre än tröskelspänningen för att slå om till nolla. 
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6.3.4  Uppdateringsfrekvens 
En mycket tillfredsställande uppdateringsfrekvens erhölls, jämfört med då bilen testades 
mot OBD-II-scantool. Här erhölls en medelfrekvens på 6,2 Hz, att jämföra med 4,7 Hz 
med OBD-II-scantool. Efter modifieringen som nämns under checksumfel ovan, 
uppmättes medelfrekvensen till hela 7,5 Hz. 
 
6.3.5  Test i andra bilar 
Då utrustningen testades i en Audi A6 årsmodell 2002, visade det sig att testaren inte 
alls kunde kommunicera med fordonet. Initieringen gick igenom efter viss modifiering 
av OBD-II-programmet, men sedan erhölls inga svar på efterfrågat data. 
Det visade sig att bilen använder standarden ISO 14230-4 [5], som är snarlik ISO 9141-
2. 



 35

7  Slutsats och vidareutveckling 
 
Att konstruera en OBD2-testare för fordon är inte så svårt. Det är fullt möjligt att under 
tiden för ett examensarbete utveckla en testare, som klarar av att kommunicera med 
flertalet vanliga personbilar. Däremot kan det krävas större utredningar och mer 
komplexa lösningar för att kunna kommunicera med alla fordon som innehar 
diagnostikkontakt, då olika bilmärken och årsmodeller använder olika standarder. 
 
Vid projektets genomförande antogs att ISO 9141-2 var den ledande standarden i 
Europa. Detta visade sig vara ett felaktigt antagande, med tanke på att kommunikation 
inte kunde genomföras under testning i en nyare bil. Efter vidare undersökning drogs 
slutsatsen att bilen använder standarden ISO 14230-4, även kallad Key Word Protocol 
2000. Alltså borde en mer grundlig undersökning av de olika standardernas användande 
ha genomförts vid projektets början. 
 
 
7.1  Arbetets  tyngdpunkter 
 
Den största delen av arbetet har inneburit utredning av olika standarddokument, samt 
förståelse för dessa. Det har visat sig vara klokt att vara väl insatt i relevanta standarder 
innan påbörjande av konstruktion. Det har gett resultat i form av prototyper som 
fungerar redan vid första försöket, samt god insikt vid eventuella fel och därmed snabba 
och effektiva förbättringar. 
En annan stor del i projektet har varit hårdvarukonstruktionen. Att lägga stor vikt på 
förarbete och noggrannhet har medfört bra robusthet och därför inga behov av större 
modifieringar. 
 
 
7.2  Svårigheter  i  projektet 
 
Det som har vållat problem under projektet är främst protokollets tidskrav. Detta 
eftersom tidskraven är i snävaste laget för vad datorernas serieportsprestanda medger, 
samt att andra processer lätt stör kommunikationen genom att ta upp datorns CPU-kraft. 
Ett annat problem var överföringshastigheterna, eftersom protokollet inte använder 
standardhastigheter. 
 
Den känsligaste delen av själva överföringen verkar vara att genomgå initieringen, 
d v s att upprätta en kommunikation med fordonet. Efter att initieringsförloppet väl gått 
igenom har kommunikationen kunnat upprätthållas utan avbrott, även om en del 
checksumfel har genererats. 
Multipla meddelanden, som bland annat används då bilen återger sitt serienummer, var 
även detta en svårighet jämfört med den vanliga kommunikationen. 
 
Något som var svårare än väntat var att detektera tändnings- från- och tillslag. Detta 
kommer att behöva ett annat angreppssätt än det som beskrivs i detta dokument. 
 



 36

7.3  Resultatens  tillförlitlighet 
 
Något som hade förstärkt tillförlitligheten för testning och utvärdering under projektets 
slutfas, hade varit större tillgång till olika fordon. Med de tester som nu utförts kan 
endast slutsatser med begränsad säkerhet dras.  
 
 
7.4  Vidareutveckling 
 
En möjlig utveckling är att även implementera standarden ISO 14230-4, vilken visade 
sig användas i den nyare bilen som testades. Enligt det dokument som innehåller en 
förteckning över olika meddelanden, SAE J1979, är det inte mycket som skiljer den nya 
standarden ISO 14230-4 från den som används i detta projekt, ISO 9141-2. Därför borde 
det inte krävas mycket undersökning och arbete för att även förse testaren med kapacitet 
att kommunicera med båda standarderna. 
 
Nästa steg är att uppnå kommunikation med omvärlden, för att erhålla önskad 
fjärrdiagnostik av fordon. Tanken är, som tidigare nämnts, att integrera den framtagna 
testaren i bolagets navigationsbox för bilar, vilken redan kommunicerar med 
fjärrservrar. 
 
En annan sak som behöver göras är en mekanisk utredning av olika bilmodeller. 
Diagnostikporten ska vara placerad i kupén och på ett sådant sätt, att inga verktyg 
behöver användas för att komma åt den. Trots det kan placeringen innebära att porten på 
något vis är skymd. Det behövs därför en utredning innan den slutliga produktens form 
och storlek bestäms. Detta kan vara avgörande för bland annat hur mycket kretskortsyta 
som finns att tillgå. 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 
längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 
omständigheter uppstår. 
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 
enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan 
inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 
upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och 
tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 
sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga 
anseende eller egenart. 
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 
hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional 
circumstances. 
The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to 
read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged 
for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of 
copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional 
on the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and 
administrative measures to assure authenticity, security and accessibility. 
According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 
his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 
For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 
procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its 
WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
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