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Wie heeft voorrang?
Wat gebeurt er nu wanneer computers tegelij-
kertijd hun bericht op de CAN-bus willen zet-
ten? Welk bericht gaat eerst en welk bericht
moet wachten? Er is immers geen computer die
het verkeer op de bus regelt. De oplossing zit in
het nummer van de identifier. De lage num-
mers gaan voor. De 0 overheerst de 1, anders
gezegd is de 0 ‘dominant’. Deze vorm van con-
flictvermijding vindt plaats in de CAN-control-
ler. In figuur 1 zien we de eindtrappen van drie
computers die tegelijk hun data op de bus wil-
len zetten. Het geheel is natuurlijk vereenvou-

digd en de CAN-bus wordt voorgesteld door een
enkele draad.
We weten inmiddels dat elke computer naar
zijn eigen berichten luistert. Hij verzendt een
bit, ontvangt het weer en vergelijkt of de bits
hetzelfde zijn. Als dat het geval is, dan is de uit-
zending correct. Als de zendende computer ech-
ter een andere bittoestand ontvangt dan hij
heeft verzonden, dan is er iets aan de hand. Dit
gebeurt omdat een logisch 1 bit door een
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Alvorens verder in de CAN-bus techniek te dui-
ken, vatten we nog even samen wat we in de
vorige aflevering (AMT-10) hebben geleerd:
●Om het CAN-signaal te meten, meten we bij
voorkeur over de CAN-lijnen en niet ten opzich-
te van de massa. Een hoog signaal op de CAN-
bus bedraagt ongeveer 2,5V en een laag signaal
ongeveer 0V.
●Wanneer we 2,5V een logische 1 noemen en
0V een logische 0, dan is het CAN-bericht geïn-
verteerd (omgedraaid) ten opzichte van het oor-
spronkelijk bericht dat door de processor werd
verzonden.
●De verklaring voor het feit dat het CAN-net-
werk meestal blijft functioneren, ook al is een
draad (lijn) onderbroken, komt omdat op elke
lijn afzonderlijk de CAN-boodschap staat. Er
wordt dan wel een storingsbitje ‘geset’ maar
het systeem hoeft niet uit te vallen.
●Wanneer de CAN-boodschap wordt uitgezon-
den vanuit de TxD-pin, dan wordt deze bood-
schap terugontvangen via de RxD-pin. Anders
gezegd: de zendende computer luistert naar
zichzelf.

Datatransport in de moderne auto

Bekend met de 
CAN-bus (2)
In deze tweede les CAN-bus

techniek gaan we het CAN-

signaal verder analyseren.

Wat zeggen al die enen en

nullen? Ook vinden we een

verklaring voor de voor-

rangsregels op de CAN-bus.

De communicatie op de

CAN-bus blijkt minder 

‘duister’ dan verwacht.

Moderne auto’s bevatten een complex datanet-
werk. De vele computers kunnen naar hartelust
met elkaar communiceren. Wie de opbouw van
een CAN-signaal begrijpt, heeft minder moeite
met het oplossen van elektronicastoringen.
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1. Drie computers willen tegelijkertijd hun data op de bus zetten. Toch ontstaan er geen conflicten. Het
nummer van de identifier bepaalt wie er voorrang heeft.
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logisch 0 bit wordt overschreven.
Kijk eens naar (computer) moduul 1 van figuur
1. Een verzonden logische 1 wordt via de inver-
ter (het getekende hokje) omgezet in een 0 en
zorgt ervoor dat transistor T1 gesperd blijft. Op
de bus staat dus een logisch 1 niveau. Na het
zenden van dit bit leest moduul 1 de bustoe-
stand in en herkent het verzonden bit. Als een
logische 0 wordt verzonden, dan is T1 in gelei-
ding en de buslijn ligt aan massa. Nu ontstaat
er een dominante bustoestand. Ook dan leest
moduul 1 de verzonden waarde terug.
Bekijk vervolgens alle drie de modulen die op
de bus zijn aangesloten. Het is dan gemakkelijk
in te zien dat, zodra ook maar één enkel
moduul een logische nul verzendt, de buslijn
op het nulniveau wordt gezet en alle andere
modulen dit niveau teruglezen. Aan de hand
van het volgende voorbeeld kunnen we nagaan
hoe de automatische toegang tot de bus, de
zogenaamde arbitrage, bij de CAN-bus functio-
neert. De drie in figuur 1 getoonde modulen
willen hun data-frames met drie verschillende
identifiers tegelijk verzenden.
Moduul 1: een bericht met identifier 367d of
0001 0110 1111b;
Moduul 2: een bericht met identifier 235d of
0000 1110 1011b;
Moduul 3: een bericht met identifier 237d of
0000 1110 1101b.
Alle drie de modulen willen tegelijk toegang tot
de bus om hun dataframes te verzenden. Na de
Start of Message zenden de modulen de identi-
fiers uit. Alle drie beginnen ze met drie nullen
uit te zenden. Dit gaat probleemloos omdat alle
drie de modulen ook hun verzonden 0 terugle-
zen. Het probleem ontstaat na de derde bit,
moduul 1 begint dan een 1 te zenden en de
andere twee een 0. Door de 0 wordt de bus aan
de massa gelegd en blijft dan ook 0. Bij het
teruglezen merkt moduul 1 dat zijn 1 bit is
overschreven door een 0 bit. Vanaf dit tijdstip
stopt moduul 1 met zenden en gaat over op
ontvangen. Moduul 1 zal het wel op een later
tijdstip opnieuw gaan proberen. Modulen 2 en
3 zenden gewoon verder. Op de nu volgende
tijdstippen zetten de modulen 2 en 3 hun enen
en nullen parallel op de bus en er gebeurt niets
bijzonders. Op een zeker moment echter ver-
zendt moduul 3 een 1, maar moduul 2 een 0.
Dat merkt moduul 3 bij het teruglezen. Moduul
3 stopt daarom vanaf dit tijdstip met zenden,
gaat over op ontvangen en zal het later nog-
maals proberen. Moduul 2 is nu overgebleven
en kan vervolgens zijn complete dataframe ver-
der verzenden. Het bericht met de kleinste
identifier zal altijd de toegang tot de bus win-
nen en heeft de hoogste zendprioriteit. Zo
wordt door middel van de identifier bij de CAN-

bus een automatische berichtprioriteit verkre-
gen. Sommige berichten met een lage prioriteit
moeten soms lang wachten voordat het de ont-
vangers bereikt. CAN-systemen zijn dus niet
geschikt voor tijdsafhankelijke sturingen. Dit
wordt veroorzaakt door de eerder beschreven a-
synchrone werking.

Analyse van de CAN-boodschap
Met een goede oscilloscoop kunnen we de kwa-
liteit en de baudrate van het signaal bepalen,
maar de oscilloscoop is niet geschikt om de
identifier en de boodschap uit het CAN-datafra-
me te halen. Hiervoor is echter wel (betaalbare)
software in de handel. Met behulp van een
interface, software en een laptop kunnen we
een stapje verder komen. We hebben dit gedaan
met behulp van de CAN-analyser Netporty2.
Figuur 2 toont de interface-schakeling.
De interface-schakeling hebben we aangesloten
op een losse stuurhoekcomputer. De eerste
meting met behulp van een oscilloscoop liet
een heel zwak CAN-signaal zien. Dit signaal is
‘opgepept’ met behulp van drie weerstanden
volgens figuur 3. Vervolgens hebben we de
interface-schakeling op de laptop aangesloten
(figuur 4).
Na het opstarten van het bijbehorende CAN-pro-
gramma dient de baudrate te worden ingesteld.
Vervolgens kunnen we een scherm als figuur 5

oproepen. We zien de opnametijd, de indenti-
fier en het eigenlijke bericht. Hier: 0x0C2 en 14
a2 00 00 00 a0 00 c9. Deze getallen worden in
het hexadecimale talstelsel weergegeven. De
identifier staat in dit geval voor de stuurhoek-
sensor, die kennelijk maar één bericht met
identifiernummer 0C2 te melden heeft (0C2h =
194 decimaal).
De eigenlijke boodschap 14 a2 00 00 00 a0 00 c9
is interessant omdat bij het verdraaien van de
stuurhoeksensor de boodschap verandert. Het
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2. Een praktische interface-schakeling om de CAN-bus uit te lezen en de data op een PC weer te geven
(http://www.si-kwadraat.nl, informatie info@si-kwadraat.nl).

Signaal opgepept

3. Het zwakke CAN-signaal van de stuurhoeksensor
werd op niveau gebracht door drie weerstanden.
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ook minder geavan-
ceerde systemen als
‘het meedraaien van
de koplampen in de
bocht’ zouden van
deze informatie
gebruik kunnen
maken.
CAN-analyseprogram-
ma’s kunnen natuur-
lijk ook worden
gebruikt om recht-
streeks op de CAN-bus
van een auto te wor-
den aangesloten. Veel
kunnen we hier ech-
ter niet mee omdat
we een groot aantal

identifiers met de bijgehorende berichten voor-
bij zien komen. Wie of wat, is moeilijk te
achterhalen. De fabrikanten geven hier over het
algemeen weinig informatie over.

Signaal op de comfortbus
Tot slot volgt hier een korte uitdraai van de
Seat Toledo, gemeten op de comfortbus. 
De identifiers (1536 etc.) en de data worden
decimaal weergegeven. Std staat voor standaard
CAN.

eerste getal 14 en het tweede getal a2 geven de
verdraaiing (draaihoek) van het stuurwiel weer.
De eerste vrij nauwkeurig, de tweede geeft een
grovere verdeling. Het derde en vierde getal,
hier 00 en 00 zeggen iets over de snelheid van
verdraaien. Het vijfde getal doet niets en de
laatste twee blijven doortellen.
Elke computer die belangstelling heeft voor de
verdraaiing van het stuurwiel kan deze infor-
matie van de bus halen. In eerste instantie den-
ken we natuurlijk aan het ESP-systeem, maar

7. De betekenis van de eerste van de twee databytes van identifier 1568d
(informatie Seat).

1536;Std;5;148;0;136;248
1544;Std;5;21;64;0;4
1568;Std;22;0
1552;Std;16;0
1576;Std;2;0
1536;Std;5;148;0;136;248 etc.
Figuur 6 geeft de indentifier 1568 weer. De
identifier bestaat uit 11 bits, de 12e bit (geschei-
den door een streepje) geeft aan of er informa-
tie gevraagd wordt (dan volgt geen data) of
gegeven wordt. Het gaat hier om de passagiers-
moduul. De werkelijke data bestaat slechts uit 
2 bytes. De betekenis van de eerste van de twee
databytes geeft figuur 7 weer.
Op zich zelf is het goed mogelijk om met
behulp van een programma als Netporty2 de
data op de comfortbus verder te analyseren. De
vraag is wel (nadat de nieuwsgierigheid is
bevredigd) of dat allemaal nog zinvol is. Dit
omdat in de praktijksituatie toch altijd naar de
officiële testapparatuur wordt gegrepen.
Diagnose van de CAN-bus wordt bijvoorbeeld bij
de VAG-automobielen gesteld met behulp van de
VAS-5051 seriële tester. Hiervoor is systeemcode
46 in gebruik genomen. Functie 02 benadert het
storingsgeheugen van de comfortbus. Functie
08, groep 012 geeft een meetwaardeblok waarin
informatie wordt gegeven omtrent de voor- en
achtermodulen respectievelijk het stoelgeheu-
gen. De diagnose verloopt via de centrale con-
trolunit. De centrale controlunit communiceert
via de CAN-bus met de overige modulen.
We hopen dat na het lezen van deze informatie
wat meer inzicht is ontstaan in de CAN-commu-
nicatie, waardoor het gemakkelijker is om met
de merktesters te werken.  ●

Ep Gernaat
Timloto-werkgroep, www.timloto.org

SOF

011 111

ControlIdentifier (2 bytes)Data CRC ACK End

000−0010110 0010 0000−0 00010110−000000000

Byte 0 (eerste byte) 

07 6 5 4 3 2 1

0000000 0

Bit 0 t/m 4 geen betekenis

Bescherming tegen overbelasting

0 = normaal

1 = overbelast

(gaat naar alle modulen)

Status deur rechts

0 = gesloten

1 = open 

(gaat naar centrale unit en deuren)

Toestemming om achterraam te openen

0 = geen

1 = wel 

(gaat naar r.a. deur)4. Via de interface wordt de stuurhoekmoduul aangesloten op een laptop,
waarna de signalen geanalyseerd kunnen worden.

5. Weergave van het CAN-bussignaal van de stuurhoeksensor. De boodschap
14 a2 00 00 00 a0 00 c9 verandert bij het verdraaien van de stuurhoeksensor.

6. Voorbeeld van een CAN-boodschap op de bus van het passagiersmoduul (informatie Seat).

Voorbeeld CAN-boodschap

Byte nader verklaard
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