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Kommunikation
“Kommunikation” er et undervisningsforløb, hvor der først og
fremmest er tœnkt på fagene fysik og kemi. 
Materialet kan dog uden problemer også anvendes i valg-
fagene elektronik, teknologi og edb.

I “Kommunikation” arbejder eleverne både praktisk og teore-
tisk indenfor seriel kommunikation, protokoller samt ASCII-
kode. 
I undervisningsforløbet indgår en byggevejledning til en “kon-
trolkasse”.
Kontrolkassen kan sœttes mellem to datamaskiner. Eleverne
kan så “se”, når de to datamaskiner “snakker” sammen.

“Kommunikation” er udarbejdet af lektor Christian Petresch
fra N. Zahles Seminarium. Billeder er taget af Erland
Andersen fra El-Fagets Uddannelsesnævn. Finn Horn og
Geert Cederkvist har gennemlœst og kommenteret manu-
skriptet.
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Folkeskoleprojektet
“Kommunikation” er et led i det folkeskoleprojekt El-Fagets
Uddannelsesnævn startede den 1. august 1998. Projektets for-
mål er, at synliggøre elektricitetens betydning over for folke-
skolens elever og lœrere samt orientere om alle de forskellige
arbejdsopgaver, en moderne elektriker har.

I projektet indgår udvikling og distribuering af undervisnings-
materialer til folkeskolen. Det kan vœre i form af lœrebøger,
projekter og opgaver – både i trykt og elektronisk form.
Materialerne er målrettet til folkeskolens undervisning i fagene
natur/teknik og fysik/kemi.

Udarbejdelsen af undervisningsmaterialerne sker i tœt samar-
bejde med erfarne faglœrere over hele landet. Inden materia-
lerne bliver stillet til rådighed for skolerne, bliver de afprøvet af
elever i konkrete undervisningsforløb.
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El i byen
Som et led i folkeskoleprojektet udsendtes i efteråret 1999 en
undervisnings-cd, som hedder “El i byen”. Den viser, hvor stor
betydning elektricitet har for vores hverdag.

“El i Byen” er blevet til via elevers arbejde i praksis. Alle dele
af projektet foreligger som filmsekvenser, og alle trykte mate-
rialer kan udprintes. Eleverne kan på denne måde bruge
cd´en, både som “underviser” og som “lærebog” – herved
bliver lœreren frigjort fra instruktørrollen og får bedre tid til at
hjælpe den enkelte elev.

“El i Byen” er undervisningsforløb til natur/teknik i 4.-6.
Klasse. Her skal eleverne først bygge en miniby med veje,
huse, lysreguleringer  osv. Bagefter skal de lœgge el ind over-
alt. På cd´en kan man se, hvordan eleverne arbejder med
tingene. Den viser også, hvordan en rigtig elektriker udfører
det samme arbejde, så der hele tiden trœkkes paralleller
mellem minibyen og virkeligheden. Der er desuden  mulighed
for bl.a. at udprinte arbejdstegninger og hjemmeopgaver.

“El i Byen” er god at bruge tvœrfagligt, fordi den inddrager
flere forskellige fag, såsom dansk, geografi og miljølære. “Det
er i det hele taget et meget anbefalelsesvœrdigt projekt”, siger
Nina Michaelsen, der er natur/teknik- og fysik/kemilœrer på
Syvstjerneskolen i Vœrløse, og som har vœret med til at
afprøve projektet i sin fjerde klasse.

“El i Byen” er blevet til i et tœt samarbejde mellem elever,
lœrere, El-Fagets Uddannelsesnævn og web-udviklingshuset
ELK. Både hos El-Fagets Uddannelsesnævn og ELK har man
stillet pœdagogisk ekspertise til rådighed med det klare sigte,
at fremstille et gedigent undervisningsmateriale med en spœn-
dende grafisk brugerflade. Cd’en koster 150,- kr.
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El-Fagets
Uddannelsesnœvn
El-Fagets Uddannelsesnœvn varetager Dansk El-Forbunds 
og Elinstallatørernes Landsforenings interesser vedrørende
uddannelse, udvikling og lœremidler inden for elfaget.

Yderligere oplysninger kan findes på nedenstående adresser:

www.efu.dk

eller 

http://www.efu.dk/folkeskole/

Herfra kan “El og sikkerhed i skolen”, “Vaskemaskinen”
samt “Kommunikation” downloades.

El-Fagets Uddannelsesnævn
Højnæsvej 71
2610 Rødovre
Tlf: 36 72 64 00 
E-mail: E.Andersen@efu.dk
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Indledning
Når du skal tale ( kommunikere ) med en anden, er det indly-
sende, at I begge kan tale det samme sprog.

Hvis I vil skrive en besked til hinanden ( kommunikere ) skal I
begge kunne skrive og forstå det samme sprog. Dette betyder,
at I for ikke at misforstå hinanden skal stave ordene på samme
måde, og at bogstaverne skal tilhøre samme alfabet.

Hvis den ene taler/skriver for hurtigt eller langsomt, kan
meningen i beskeden blive uforståelig for den anden – og så
er man jo lige vidt. 

Der skal altså aftales nogle regler for, hvorledes du kommuni-
kerer med en anden:

1. I skal tale, skrive og forstå samme sprog.

2. Bruge samme alfabet.

3. Aftale nogle regler for hvorledes samtalen skal foregå.
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To datamaskiner har det på samme måde, hvis der skal kom-
munikeres mellem dem:
1. De skal skrive og forstå samme sprog.
2. Bruge samme alfabet.
3. Aftale nogle regler (en protokol) for hvorledes kommuni-

kationen skal foregå.
De har yderligere det problem, at de kun kan fortælle hinan-
den deres besked som:
Enten et 0 eller som et 1, eller en blanding af 0 og 1.

Dette kræver en uddybende forklaring:
Datamaskiner opbevarer en besked som skrevet med et alfa-
bet, hvor hvert bogstav/tegn er repræsenteret af et tal mellem
0 og 255, den såkaldte ASCII-kode. (ASCII-koden er senere
udvidet til den mere omfattende ANSI-kode, men det er uden
betydning for forståelsen af dette afsnit ) Bogstavet A har
ASCII-koden 65, B har ASCII-koden 66, a har ASCII-koden
97 o.s.v. se f.eks. tabellen på side 16, hvor ASCII-koden for
nogle tegn (et bestemt tegnsæt) er vist.
ASCII-koden gemmes/repræsenteres i datamaskinen som et
binært tal med otte cifre ( 0 eller 1 ), der er den måde man i
det binære/2-tals-systemet kan vise et tal mellem 0 og 255.
I nedenstående tabel er vist en række eksempler på, hvorledes
bogstaver og tegn kan repræsenteres ved ASCII-koden på
almindelig decimal eller binær form. Bemærk, at man i data-
verdenen bruger betegnelsen bit i stedet for ciffer, og at bit-
nummeret er én lavere end ciffernummeret.

Bogstav ASCII Ciffer 8 Ciffer 7 Ciffer 6 Ciffer 5 Ciffer 4 Ciffer 3 Ciffer 2 Ciffer 1
/tegn -kode Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

værdi 128 64 32 16 8 4 2 1

A 65 0 1 0 0 0 0 0 1

B 66 0 1 0 0 0 0 1 0

a 97 0 1 1 0 0 0 0 1

+ 43 0 0 1 0 1 0 1 1
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Klik dernæst på feltet til venstre for Bin hvorved prikken flyttes
hertil. Samtidigt er 65 omregnet til den binære form 1000001.
Omregningen af et tal fra binær til decimal form foregår efter
det samme princip, prøv selv. Se evt. omregningsmetoderne
på side 16.

Omregningen af ASCII-koden mellem almindelig decimal
eller binær form er i sig selv en spændende opgave, der let
kan løses ved hjælp af den i Windows indbyggede
”Videnskabelige Lommeregner”. Kontroller at der er en prik i
det hvide, cirkulære felt til venstre for Dec og indskriv dernæst
f.eks. 65 som vist på figuren.
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Parallel 
eller seriel 
kommunikation
En datamaskine kan komme i forbindelse med omverdenen,
bl.a. en anden datamaskine, gennem en såkaldt port. En port
kan være indrettet på to forskellige måder, som parallel-port
eller som seriel-port. 

I parallel-porten er det muligt på en gang at få forbindelse
til otte dataledninger og en række ledninger med kontrolsig-
naler samt en nul-ledning. Det er spændingsforskellen mellem
nul-ledningen og hver af de otte data- og kontrolsignal-led-
ninger, der bestemmer, hvilken besked der for øjeblikket ”står
at læse i den parallelle port”. En spændingsforskel på 3,5-5
V svarer til den binære værdi 1, medens en spændingsforskel
på 0-0,5 V svarer til den binære værdi 0.

De otte dataledningers spændingsforskel i forhold til nul-led-
ningen, svarer således til cifrene i et ottecifret binært tal.
Kontrolsignalerne bestemmer, om det ottecifrede binære tal
skal læses ind eller ud af datamaskinen. De fleste datamaski-
ner overfører data til printeren gennem en parallelport.
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I den serielle port er det på en gang muligt at få forbind-
else med to dataledninger, fire kontrolledninger og nul-
ledningen. Den ene dataledning, to kontrol ledninger og nul-
ledningen bruges, når data skal læses ud af datamaskinen
gennem den serielle port. En spændingsforskel mellem 5 og
15 V svarer til den binære værdi 0, medens en spændings-
forskel mellem -5 og -15 V svarer til den binære værdi 1.
Den anden dataledning, de to resterende kontrolledninger og
nul-ledningen bruges, når data skal læses ind i datamaskinen
gennem den serielle port. En spændingsforskel mellem 3 og
15 V svarer til den binære værdi 0, og en spændingsforskel
mellem -3 og -15 V svarer til den binære værdi 1.
Når to datamaskiner, maskine A og maskine B, skal kommu-
nikere, skal de to maskiners serielle porte forbindes med et
såkaldt nul-modem kabel, der ender i et 25/9 bens hunstik.
Nedenstående skema angiver ledninger, signaler, bennummer
og farver i det anvendte nul-modem kabel.

Alle signaler er ført ud til bøsningerne på kontrolkassen, og
spændingsforskellen mellem nulledningen og data/kontrol-
ledningerne kan måles med et voltmeter eller et oscilloskop.
Endvidere kan data/kontrol-signalernes binære værdi aflæ-
ses af lysdiodernes farve :
Rød svarer til 0 & Grøn svarer til 1
Kontrolkassen indretning og konstruktion er vist på side 17-18
sammen med en stykliste til brug ved indkøb af delene til nul-
modemmet og kontrolkassen.

A stik, bennr. Farve Signal Signalretning B stik, bennr.

1 og 6 Sort B er klar til at modtage. B til A. 4

4 Grøn A er klar til at modtage. A til B. 1 og 6

7 Gul A ønsker at sende. A til B. 8

8 Orange B ønsker at sende. B til A. 7

5 Blå Nul-ledning. - 5

3 Rød Data fra A til B. A til B. 2

2 Brun Data fra B til A. B til A. 3

9 Blind 9
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Protokoller
Når to datamaskiner skal kommunikere, skal der aftales
regler, en såkaldt protokol, for denne kommunikation. 
Lad os f.eks. antage, at datamaskine A vil sende en besked til
datamaskine B.
Datamaskine A signalerer til datamaskine B, at den vil sende
ved hjælp af kontrol-signalet: 

”A ønsker at sende”
Datamaskine B signalerer til datamaskine A, at den er klar til
at modtage ved hjælp af kontrol-signalet:

”B er klar til at modtage”
Data overføres derefter fra datamaskine A til B ved hjælp af
data-signalet:

”Data fra A til B”
En protokol kunne være:
Kontrolsignalet ”A ønsker at sende” går fra grøn til rød 
( negativ til positiv spænding ).
Kontrolsignalet ”B er klar til at modtage” går ligeledes fra
grøn til rød.

Datasignalet ”Data fra A til B” starter overførslen ved at gå fra
grøn til rød ( start bit ), og derefter forblive/skifte farve med
et aftalt tidsrum, ( 0,020 s ) således at rød svarer til en binær
værdi på 0 og grøn svarer til en binær værdi på 1. Hvis der
i protokollen er aftalt at bruge en ASCII kode med en længde
på otte bit, ( bit 0 til bit 7 ) kan datamaskine B afkode med-
delelsen ved med det aftalte tidsrum på 0.020 s, at måle om
datasignalet har positiv eller negativ spænding, se nedenstå-
ende figur. Spændingerne omsættes til otte bit, der ved hjælp
af ASCII tabellen omsættes til et bogstav. 
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Efter en lille pause, hvor datasignalet er negativt ( lysdioden
grøn ) overføres næste bogstav.
Af figuren ses, at der er overført et bogstav, der har den binæ-
re kode 10000110 svarende til decimaltallet 97: ASCII koden
for bogstavet a. 
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Opsætningen 
af en protokol
Hvis du råder over en version af Microsoft programmet
WORKS, kan det bruges til at kommunikere via den serielle
port: COM1. Protokollen sættes op i den del af programmet,
der hedder ”Seriel kommunikation”.
I Works ver. 4.5 skal der foretages en række valg:  Menuen
Indstillinger har tre faneblade 

Kommunikation , Terminalemulering og Filoverførsel . Når
fanebladet Kommunikation er forrest vælges ”Direkte forbind-
else via COM1” under ”Tilgængelige enheder:” , som vist på
figuren. 
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Når du trykker på knappen Egenskaber , kommer der en vig-
tig undermenu Portindstillinger frem. Her vælges tidsenheden
som antallet af Bit pr. sekund , antallet af Databit , Paritet,
antallet af Stopbit og Flow-styring. 

I undermenuerne Terminalemulering og Filoverførsel er det
endvidere muligt at vælge indstillinger.

MEN

Når to datamaskiner skal kommunikere via den serielle port
ved hjælp af MS WORKS, er det vigtigt, at alle indstillinger,
f.eks. antallet af Bit pr. sekund , antallet af Databit, Paritet,
antallet af Stopbit , Flow-styring , Terminalemulering ,
Filoverførsel med mere, er ens. 
Hvilken version af MS WORKS der anvendes er underordnet,
blot indstillingerne er ens.
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Forsøg
Forbind to datamaskiners serielle porte ( COM1 udgang/ind-
gang ) ved hjælp af nulmodemkablet med kontrolkasse. 

Start maskinerne, vælg WORKS/Seriel kommunika-
tion som program, og opsæt en protokol, der kan sikre en
kommunikation mellem de to maskiner. Prøv at sende budska-
ber mellem de to datamaskiner. 

Prøv derefter at ændre på protokollerne, så de er forskellige.
Kan der stadigvæk sendes og modtages et meningsfuldt bud-
skab?
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ASCII-koden
I nedenstående tabel er tegnene med ASCII (ANSI) kode
mellem 33 og 126 angivet.

Fra binært tal til 
decimaltal og omvendt
Et ottecifret binært tal kan skrives som a8a7a6a5a4a3a2a1, 
hvor hvert ciffer er enten 0 eller 1. Dette tal omregnes til deci-
maltal på følgende måde:
a8 * 128 + a7 * 64 + a6 * 32 + a5 * 16 + a4 * 8 + a3 * 4 + 
a2 * 2 + a1 * 1

Et decimaltal D, mellem 0 og 255, omregnes til et ottecifret
binært tal på følgende måde:

1. D divideres med 128. Hvis resultatet er større eller lig
med 1 er a8 = 1,  ellers er a8 = 0.

2. Beregn derefter D-128 * a8

3. ( D-128 * a8 ) divideres med 64. Hvis resultatet er større
eller lig med 1 er a7 = 1, ellers er a7 = 0.

4. Beregn derefter D-128 * a8-64 * a7

5. ( D-128 * a8-64 * a7 ) divideres med 32. Hvis resultatet 
er ….osv.

1.række: 33-60 

2.række: 61-88 

3.række: 89-116

4.række: 117-126
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Monteringsvejledning 
til kontrolkasse
Følgende dele indkøbes – evt. hos nedenstående leverandører.

Nul-modemkabelet er købt hos:
Aage Nielsens eft. 
Sortedams Dossering 1 · 2200 Kbh.N. · Tlf: 35 39 30 10.
Resten hos: Brinck Elektronik og handel
Frederiksborggade 42 · 1360 Kbh. K. · Tlf: 33 11 15 70.

Antal Beskrivelse Ca. pris.

1 Nul-modemkabel med 25 & 9 SubD hunstik i begge 90
ender. ROLINE

1 Kasse L•B•H: 13 cm • 7 cm • 4,5 cm, sort. 31
WCA-H2853 WISHER

2 Gennemføringer/aflastning, sort 4

7 5 mm telefonbøsninger, uisolerede 14

6 Tofarvede rød/grøn lysdioder 18

6 470 Ω modstand,  1/4 W 6
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I kassen bores der huller på de steder og med de diametre,
der er angivet på nedenstående tegning.

Endvidere bores der huller til gennemføringerne i kassens
ender ved A og B og de monteres. Telefonbøsningerne skrues
fast, og lysdioderne presses fast, og deres korte ben loddes
fast i telefonbøsningen lige ved siden af.
Nulmodem kablet klippes over, og det undersøges, om de
enkelte farvede ledninger er forbundet som vist i neden stå-
ende tabel. Er det tilfældet, forbindes ledningerne som angi-
vet i tabellen, idet de føres ind i kassen gennem gennemfø-
ringerne ved kassens ender.
Hvis farverne afviger fra farverne i tabellen, tages der ved
monteringen højde herfor.
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Benforbindelser

*) Kan afvige pga. andet fabrikat.
#)Bøsningen er forbundet til GND gennem en serieforbindelse

af en tofarvet lysdiode og 470 Ω.

Bennr. på Bennr. på Bøsning/ Farve. *) Bennr. på Bennr. på
D-sub 25 stik. D-sub 9 stik. Signal. D-sub 9 stik. D-sub 25 stik.
A side A side B side B side

6 & 8 1 & 6 Er A klar? #) Sort 4 20

3 2 Data B til A. #) Brun 3 2

2 3 Data A til B. #) Rød 2 3

20 4 Er B klar? #) Grøn 1 & 6 6 & 8

7 5 GND Blå 5 7

6 & 8 6 & 1 Er A klar? #) Sort 4 20

4 7 A vil sende. #) Gul 8 5

5 8 B vil sende. #) Orange 7 4

Blind 9 Blind 9 Blind
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Billederne viser hvorledes kontrolkassen ser ud fra undersiden
uden låg og fra oversiden. 

Telefonbøsningerne er afmærket ved hjælp af mærketape fra
en DYMO POCKET Tekstmaskine fra Esselte. 

Til sidst forbindes hver af de seks lysdioders længste ben gen-
nem en 470Ω modstand til GND telefonbøsningen.
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