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en de wenselijkheid tot het uitwisselen van
gegevens (data) tussen de computers onderling.
Neem de voorportieren van een moderne auto
maar als voorbeeld. We hebben te maken met
verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspie-
gels, elektrisch bediende ramen en centrale por-
tiervergrendeling. Behalve deze attributen wil-
len we vaak nog meer vanuit de portierconsole
regelen. Denk aan stoelverstelling, stoelverwar-
ming, kindersluiting op de achterportieren en
zo meer. We hebben dan te maken met vele dra-
den die de verbinding moeten maken tussen
het scharnierende portier en de rest van de

auto. Het zal duidelijk zijn, hoe minder draden
hoe beter en dat kan met de CAN-bus.

Het uitwisselen van gegevens
Computers hebben soms gegevens nodig die
door andere computers al vastgelegd zijn. De
ABS-computer berekent bijvoorbeeld de rijsnel-
heid vanuit de wielsensorsignalen. Nu zijn er
meerdere computers die de rijsnelheid interes-
sant vinden. De computer van de automatische
versnellingsbak en het instrumentenpaneel zijn
hiervan voorbeelden. Wanneer we de reeds ver-
kregen data ook ter beschikking stellen aan
andere autocomputers dan spaart dat niet
alleen onderdelen (sensoren) maar kan ook de
informatieverwerking efficiënter geschieden.
Een systeem dat het uitwisselen van gegevens
mogelijk maakt staat bekend als een netwerk.
Hoewel de vermindering van het aantal draden
en het uitwisselen van gegevens twee verschil-
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In de vorige aflevering (AMT 7/8) hebben we
gekeken naar de k-lijn als een seriële verbinding
tussen de verschillende autocomputers en de
diagnosetester. De diagnosetester wordt via pin
7 van de 16-polige diagnoseconnector verbonden
met de verschillende autocomputers. De gewen-
ste computer kan worden geselecteerd omdat de
diagnosetester eerst een systeemcode uitzendt.
De computer die de systeemcode herkent rea-
geert hierop. We hadden de VAG-automobielen
als voorbeeld genomen. De bi-directionele k-lijn
houdt zich echter uitsluitend bezig met diagno-
se-informatie. Tot zover de vorige aflevering.
Kijken we naar de aansluitingen van de diagno-
seconnector, dan zien we dat bij de nieuwe auto-
’s ook de CAN-bus ‘naar buiten komt’ (zie figuur
1). Vanwaar die CAN-bus? Door de invoering van
meerdere computers en het uitbreiden van het
aantal ‘accessoires’ op de auto ontstond er een
toename van het aantal draden (kabelbundels)
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lende zaken zijn, hebben ze gemeen dat het
aan elkaar koppelen van computers tot een net-
werk een oplossing biedt voor beide problemen.
Echter om tot een betrouwbaar netwerk te
komen moeten veel communicatie-afspraken
worden gemaakt. Zo’n serie afspraken die voor
het gehele netwerk geldt is bepalend voor de
eigenschappen van het netwerk. In de motor-
voertuigentechniek is het CAN-netwerk het
bekendste netwerk (zie figuur 2). Maar vergis u
niet. Er bestaan er veel meer, en er zullen er
nog meer komen.
De CAN-bus zelf is niets anders dan een draad
die de verschillende computers verbindt en tot
een netwerk maakt. De computers zetten data
(berichten of gegevens) op de bus en/of halen
data er vanaf. Dat de CAN-bus in de praktijk uit
twee draden bestaat doet niets aan het principe
af. Wanneer we het zo bekijken dan is er eigen-
lijk betrekkelijk weinig verschil tussen de k-lijn
en de CAN-bus, beide bussystemen transporte-
ren data. De afhandeling en opbouw van de
data is echter geheel verschillend.

De powertrain
Laten we maar beginnen met het uitwisselen
van gegevens door de computers onderling.
Zo’n netwerk staat autotechnisch meestal
bekend onder de ‘powertrain’. De powertrain
bestaat dan minimaal uit de motormanage-
ment computer, de ABS-computer en de compu-
ter van de automatische transmissie. Aangezien
de informatiesnelheid hoog moet zijn spreekt
men ook wel van een high-speed-bus of een
realtime-bus. De baudrate (communicatiesnel-
heid) van zo’n bus is al gauw 500 kbit/s.
Het CAN-netwerk is een a-synchroon systeem
waarbij geen enkele computer de baas of de
master is. Iedere computer zet op het moment
dat het hem schikt gegevens op de bus.
Voorwaarde is dat de bus tenminste drie bittij-
den vrij is. Bij de data wordt een berichtnum-
mer toegevoegd. Dit berichtnummer staat
bekend onder de ‘identifier’. Voorbeeld: de
motormanagementcomputer zet een spannings-
meetwaarde met identifier 1012 op de bus.
Ontvangst- en zendadressen worden niet gege-
ven. Men spreekt van object-georiënteerde
berichtuitwisseling. Een CAN-boodschap wordt
door alle andere computers op het netwerk ont-

vangen. Of dit bericht voor hun van belang is
wordt door de interne software van de compu-
ter bepaald. Afhankelijk van het aantal identi-
fiers dat kan worden verzonden onderscheiden
we een CAN 2.0 A- en een CAN 2.0 B-systeem.
In CAN 2.0 A kunnen maximaal 2048 (11 bits)
identifiers worden onderscheiden. Bij de CAN
2.0 B-systemen zijn dat 536.870.912 (29 bits)
identifiers. Bedrijfswagens werken vrijwel altijd
met het CAN 2.0 B-systeem.

De comfortbus
Zoals reeds vermeld wordt om het aantal dra-
den terug te brengen ook gebruik gemaakt van
de CAN-bus. Zo’n CAN-systeem staat vaak
bekend onder de comfort- of lowspeedbus. De
communicatiesnelheid van de comfortbus is
meestal aanzienlijk lager. Het principe is echter
identiek. Wanneer we met behulp van een scha-
kelaar bijvoorbeeld een raam willen openen
dan moet deze schakelaar worden aangesloten
op een microprocessor, die de schakelstand ver-
taalt in een CAN-bericht. Het CAN-bericht
wordt vervolgens door de computer van de
raammotor ontvangen, die het bericht vertaalt
en in een actie van bijvoorbeeld ‘raam openen’

2. Overzicht van een modern auto-netwerk bestaande uit een high- en een
lowspeed-CAN-bus en een multimediabus. Uitwisseling tussen de bussen
onderling gebeurt door een zogenaamde gateway.

4. De opbouw van een
dataframe van een
CAN-systeem. Voor het
begrip zijn alleen de
identifier en de bood-
schap van belang. Veel
extra informatie wordt
automatisch door de
zogenaamde CAN-con-
troller toegevoegd.

Opbouw CAN-dataframe

Modern auto-netwerk

5. De verbinding van twee computers door middel van de CAN-bus. De
afsluitweerstanden bevinden zich meestal in een computer.

Computerverbinding via CAN-bus

Meerdere CAN-modulen

3. De opstelling van de CAN-modulen van de com-
fort- en de powertrainbus op een Seat Toledo.
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gaan. De verschilspanning blijft dan echter
gelijk. Willen we een CAN-signaal (de nullen en
enen) meten dan dienen we de oscilloscoop aan
te sluiten met de plus-probe op CAN-high en de
min-probe op CAN-low. We meten dus niet ten
opzichte van de massa. Alleen oscilloscopen
zoals de moderne batterijgevoede oscilloscopen,
kunnen dergelijke differentiaalspanningen zon-
der problemen meten.
In figuur 5 zijn tevens de elektronicacomponen-
ten van de CAN-bus getekend. Een universele
controller is aangesloten op een CAN-controller,
terwijl de CAN-controller zelf weer is verbonden
met een CAN-busdriver. De programmeur geeft
vanuit de auto-controller de identifier en de
data op. De CAN-controller zet vervolgens deze
gegevens om in een compleet CAN-bericht en
geeft dit bericht serieel door aan het CAN-driver
IC. Dit laatste IC zet het CAN-dataframe op de
bus door de 0-5V spanning aan te passen aan
het CAN-bus spanningsniveau. Bekende IC’s op
dit gebied zijn de SJA1000 CAN-controller en de
PCA82C250/251 als CAN-interface. Vooral bestu-
dering van dit laatste IC geeft ons inzicht over
de wijze waarop de CAN-spanning tot stand
komt (figuur 6). Bij moderne autocomputers
zijn overigens al deze componenten in de
microcontroller geïntegreerd.
We zien in figuur 6 een TxD- en een RxD-aan-
sluiting. De TxD-pin ontvangt van de CAN-con-
troller de complete CAN-boodschap. Deze be-
staat uit enen en nullen op TTL-niveau (0-5V) en
is NRZ-gecodeerd (0V=logisch 0 en 5V=logisch 1).
De RxD-lijn geeft een CAN-bericht vanaf de CAN-
bus terug naar de CAN-controller. Het
PCA82C250/ 251 IC is betrekkelijk goed verkrijg-
baar. Door een testcircuit te bouwen kunnen we
te weten komen hoe het allemaal precies werkt.

Het testcircuit
Willen we een testcircuit bouwen dan sluiten

omzet. De baudrate van een comfortbus ligt
gemiddeld op zo’n 100 kbit/s. Figuur 3 laat de
opstelling van de twee bussen zien.
Wanneer we een CAN-dataframe volgens de
CAN 2.0 A-specificatie bekijken, dan zien we dat
er behalve de identifier en de boodschap (user
data) nog meer informatie wordt verzonden (zie
figuur 4). Hoewel al deze extra informatie voor
een betrouwbare informatie-overdracht van
‘levensbelang’ is, is de opbouw van een bericht
voor de werkplaats minder interessant.

De CAN-bus
We gaan over naar het direct zichtbare deel van
het CAN-netwerk, namelijk de draden die de
computers met elkaar verbinden en het geheel
tot een netwerk maken. Het gaat bijna altijd om
twee niet afgeschermde in elkaar gedraaide dra-
den. De draden worden aan de uiteinden afge-
sloten door een weerstand van ongeveer 120Ω.
Deze afsluitweerstanden bevinden zich meestal
in één van de aangesloten computers. De ene
draad staat bekend onder CAN-high en de ande-
re onder CAN-low. Meestal wordt zo’n draad
‘twisted pair’ genoemd. Twisted pair draden
voorkomen overspraak, dat wil zeggen dat de
signalen op beide draden elkaar minimaal beïn-
vloeden (figuur 5). Ook kan voor de CAN-bus
een afgeschermde ‘twisted pair’ kabel worden
gebruikt. Zover bekend wordt deze kabel niet of
weinig in de autotechniek toegepast.
Het bijzondere van de dubbele draad is dat het
CAN-signaal verkregen wordt door het span-
ningsverschil tussen de twee draden. Dit is
gedaan om de storingsgevoeligheid te verminde-
ren. Een externe stoorspanning op de CAN-bus
doet de spanning op beide draden omhoog

Meten aan het CAN-busdriver IC

Zonder weerstand tussen CAN-H en CAN-L

Sluit 5V aan op de TxD-pin of sluit er niets op aan (floating) en we meten:

TxD ....................CAN-H -- min..........CAN-L -- min ..........tussen CAN-H en CAN-L …RxD

1 of floating ......2,4V........................2,6V........................0,2V……………………4,5 (1)

Meet de spanning op de CAN-bus met 0 (min) op de TxD-pin:

TxD ....................CAN-H -- min..........CAN-L -- min ..........tussen CAN-H en CAN-L …RxD

0 (min)................3,8V........................1,3V........................2,5V……………………0,5 (0)

Met 62 Ohm weerstand tussen CAN-H en CAN-L

TxD ....................CAN-H -- min..........CAN-L -- min ..........tussen CAN-H en CAN-L …RxD

1 of floating ......2,5V........................2,5V........................0V ……………………4,5 (1)

TxD ....................CAN-H -- min..........CAN-L -- min ..........tussen CAN-H en CAN-L …RxD

0 (min)................3,6V........................1,5V........................2,1V……………………0,5 (0)

6. Het inwendige van een CAN-busdriver IC. Vanuit
de TxD-lijn komt het CAN-bericht binnen, wordt
bewerkt en wordt vervolgens via de CAN-H en
CAN-L pinnen op de CAN-bus gezet.

CAN-bus IC blootgelegd

we het IC aan volgens figuur 7. Zie figuur 6 voor
de pin-out. Op pin 3 dienen we een voedings-
spanning van 5V aan te sluiten. Over de CAN-
bus aansluiting (pin 6 en 7) plaatsen we een
afsluitweerstand van (ongeveer) 62Ω. De conden-
satoren kunnen voor ons doel worden weggela-
ten. Met behulp van pin 8 (Rs) kunnen we drie
verschillende modes instellen, te weten high-
speed, flank control of stand-by.
Wanneer we pin 8 door middel van een weer-
stand met de massa verbinden dan wordt de
steilheid van de flank ingesteld waardoor het
gehele systeem wat minder gevoelig wordt. We
kunnen dan gebruik maken van de onafge-
schermde ‘twisted pair’ draden. We gebruiken
voor Rext een 10kΩ weerstand.
Op de TxD-pin wordt het signaal aangeboden.
Een logische 1, of wanneer TxD niet wordt aan-
gesloten (floating), maakt de CAN-bus laag. We
meten dan geen spanningsverschil tussen CAN-
H en CAN-L. Wanneer we TxD aan de min te leg-
gen dan wordt er op TxD een nul aangeboden
en wordt er een spanningsverschil tussen CAN-
H en CAN-L gemeten. De CAN-bus wordt dan
hoog. In de tabel hierboven treft u de uitkom-
sten aan van verschillende metingen op het IC.
We kunnen het volgende concluderen: wanneer
we met het spanningsverschil op de CAN-bus
werken en het spanningsverschil van ongeveer
2V op de bus als een logische 1 bestempelen en
een spanningsverschil van ongeveer 0 Volt als
een logische 0, dan wordt het oorspronkelijke
signaal door de CAN-bus geïnverteerd (omge-
draaid).
In de tabel zijn ook de metingen genoteerd die
gemeten zijn tussen CAN-H en CAN-L ten
opzichte van de min. Hoewel deze metingen
minder interessant zijn geven ze wel de verkla-
ring voor het feit dat de CAN-bus kan blijven
functioneren zolang er nog één draad in orde
is. Immers elke draad draagt de CAN-boodschap.

7. Het testcircuit van het CAN-busdri-
ver IC.

Meten met testcircuit
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Meten met blokspanning
Een tweede inzichtsmeting ontstaat wanneer we
op de TxD-ingang een blokspanning aanbieden.
Deze blokspanning op processor (TTL) niveau
kan bijvoorbeeld worden verkregen vanuit een
functiegenerator. Met behulp van een oscillo-
scoop kunnen we nu bestuderen welke signalen
we op de CAN-uitgangen van het IC meten. De
figuren 8 t/m 13 geven de opgenomen signalen
weer. We geven een korte toelichting.
In figuur 8 is de functiegenerator aangesloten
op de TxD-ingang van het IC met een frequentie
van ongeveer 10 kHz, wat overeenkomt met een
baudrate van 20 kbit/s. Dit signaal wordt door
kanaal A (het bovenste signaal) weergegeven. Op
kanaal B staat het signaal dat verkregen is door
de oscilloscoop tussen de CAN-H aansluiting en
de min (GND) te plaatsen. We zien dan dat het
CAN-H signaal varieert tussen de 2,5V voor een
logische 1 en bijna 4V voor een logische 0.
In figuur 9 is gemeten ten opzichte van CAN-L

en de min (GND) en nu lezen we 1,5V af voor
een logische 0 en 2,5V voor een logische 1.
In figuur 10 hebben we kanaal A op de RxD-pin
gezet. We zien dat op de RxD-pin hetzelfde sig-
naal staat als op de TxD-pin. Vergelijk figuur 10
met figuur 8. Met andere woorden: het signaal
dat op de CAN-bus wordt gezet via de TxD-pin
wordt door de computer via RxD teruggelezen.
In figuur 11 zien we het eigenlijke CAN-bus sig-
naal. Er is over de CAN-bus lijnen gemeten. Plus
meetpen op CAN-H en min meetpen op CAN-L.
0V voor een logische 0 en 2,5V voor een logische
1. Op processorniveau wordt dit geïnverteerd.
In figuur 12 zien we beide CAN-bus lijnen
afzonderlijk weergegeven. Dus CAN-H en CAN-L
ten opzichte van de min (GND) of op de auto
ten opzichte van de voertuigmassa.
In figuur 13 is gebruik gemaakt van een specia-
le oscilloscoopfunctie, namelijk de functie A
min B. De oscilloscoop trekt dan twee signalen
van elkaar af en laat het resultaat daarvan op

het scherm zien. Het middelste signaal is het
resultaat van de aftrekking en dit is natuurlijk
het CAN-signaal. Het signaal is gelijk aan de
directe meting van figuur 11.
We kunnen dat rekenkundig controleren. We
gaan uit van figuur 12. Als het bovenste signaal
laag is omvat de spanning 2,5 hokjes. Gaan we
naar het onderste signaal dan is dat hoog en de
spanning omvat ook 2,5 hokjes. Het verschil is
dus 0 Volt. Het CAN-signaal is dus laag. Gaan we
een hokje verder dan omvat het bovenste sig-
naal bijna 4 hokjes en het onderste signaal
bijna 2 hokjes. Het verschil van ongeveer 2 hok-
jes komt overeen met 2V en dat is gelijk aan het
CAN-signaal hoog.
Hiermee hebben we in detail de spanningsnive-
aus op de CAN-bus door metingen verklaard.  ●
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Scopemeting 1

8. Kanaal A op de functiegenerator (TxD-pin) en B
voor signaal CAN-H ten opzichte van min (GND).

9. Kanaal A op de functiegenerator (TxD-pin) en B
voor signaal CAN-L ten opzichte van min (GND).

10. Kanaal A op de RxD-pin van het IC en kanaal B
op CAN-H ten opzichte van de min (GND).

11. Signaal gemeten tussen CAN-H en CAN-L
(Kanaal A op CAN-H, min-scoop op CAN-L).

12. Op kanaal A het signaal tussen CAN-H en de
min en op kanaal B het signaal tussen CAN-L en
de min.

13. Dezelfde opname als figuur 12. Nu is gebruik
gemaakt van oscilloscoopfunctie A min B. Het
middelste signaal geeft het resultaat weer.

Scopemeting 2 Scopemeting 3

Scopemeting 4 Scopemeting 5 Scopemeting 6
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