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ATC INFORMATIE

ATC Amsterdam-Kennemerland duikt in de CAN-bus met GMTO

Les in datanetwerken
Dat de moderne auto vol zit met elektronica is geen nieuws. Maar hoe communiceren al die 

regeleenheden met elkaar? En wat kan er misgaan in die communicatie? John Philips, trainer 

en technisch specialist bij GMTO, duikt met ATC Amsterdam-Kennemerland in datanetwerken.

John Philips: “Een auto beschikt over verschillende datanetwerken. Elk netwerk noemen we een lijn. Het motormanagement en de versnel-
lingsbak zitten bijvoorbeeld in de aandrijflijn. Het gaat hier om het netwerk en niet om de mechanische aandrijflijn”.

is één ding, maar wat leest het 
diagnoseapparaat eigenlijk uit?”, 
vraagt Philips aan de ATC-leden. 
Om dat te begrijpen, moet je weten 
hoe een datanetwerk in de auto 
werkt. Philips legt het uit: “Het doel 
van datanetwerken is het versturen 
van informatie. Omdat een auto 
tegenwoordig vol zit met elektro-
nica, is het onmogelijk om voor 
elk component een eigen kabel 
te trekken. Componenten worden 
aangesloten op een netwerk. In be-
gin was zo’n netwerk kostbaar voor 
autofabrikanten. Maar uiteindelijk 
bespaart de fabrikant geld, want er 
zit minder bedrading in een auto 
die voorzien is van datanetwerken. 
En omdat elke auto tegenwoordig 

John Philips heeft als wegenwachter 
bij de ANWB gewerkt en is sinds ze-
ven jaar trainer en technisch specia-
list bij GMTO. Hij geeft verschillende 
trainingen en biedt technische 
ondersteuning aan autobedrijven. 
GMTO staat voor Gerichte Motor-
technische Opleidingen en werd in 
1987 opgericht. De eerste trainingen 
startten in Alkmaar. In 1990 ontwik-
kelde GMTO de training motorma-
nagementsystemen, sinds veertien 
jaar geeft GMTO naast opleidingen 
ook technische ondersteuning aan 
autobedrijven. Andere belang-
rijke mijlpalen in de historie zijn 
de introductie van de nog steeds 
actuele ATS 5004D-scope in 2007 en 
de introductie van een netwerk met 
GMTO diagnosespecialisten. 
Momenteel telt het netwerk 
ongeveer vijftig specialisten, 
GMTO wil uiteindelijk groeien naar 
tweehonderd bedrijven. Zo ontstaat 
er een landelijk netwerk waar 
autobedrijven terecht kunnen met 
lastige storingen waar ze zelf niet 
uitkomen. De diagnosespecialisten 
bieden dan technische ondersteu-
ning. De voorwaarden om deel te 
nemen aan het netwerk zijn dat 
de diagnosespecialisten een scope 
hebben en opleidingen bij GMTO 
gevolgd hebben.
“Niet elke scope is geschikt voor 
diagnose. Je moet een differenti-
aalscope hebben. Op zo’n scope 
zijn alle signalen gescheiden, je 
kunt dan bijvoorbeeld wissel- en 
gelijkspanning en hoge en lage 
voltages tegelijkertijd meten. Dat is 
noodzakelijk als je bijvoorbeeld het 
nokkenas-, krukassignaal en de in-
jector tegelijkertijd wil meten”, zegt 
Philips. “Wij bieden de ATS 5004D 
aan. Daar hangt een prijskaartje aan, 
maar hij is multifunctioneel inzet-
baar.” Philips noemt een voorbeeld: 
“Je kunt injectoren testen zonder ze 

te demonteren en daarna meteen 
de hogedrukpomp meten. Als dan 
uiteindelijk blijkt dat een drukregel-
klepje defect is, heb je geen hoge 
kosten aan het demonteren en laten 
testen van alle onderdelen”.

Maak een plan
“Stel diagnose in blokken van 
maximaal een uur”, zegt Philips. “Als 
je dan nog niets gevonden hebt, 
dan kun je blijven zoeken maar vind 
je de oorzaak niet. Je moet vooraf 
een stappenplan maken, wat ga ik 
meten? Waar komen je signalen van-
daan en waar kan ik die meten? Als 
je na een uur meten nog geen sto-
ringsoorzaak gevonden hebt, vraag 
dan een collega of onze technische 

helpdesk om hulp. Met een andere 
invalshoek of een schema kun je 
dan verder gaan met de diagnose. 
Je moet ook de foutcodes goed 
begrijpen. Soms zeggen autotech-
nici: ‘De luchtmassameter is defect’, 
terwijl die foutcode helemaal niet 
bestaat. Waarschijnlijk geeft het di-
agnoseapparaat aan dat een waarde 
onjuist is, maar dat hoeft niet aan de 
luchtmassameter te liggen. En wil-
lekeurig componenten vervangen is 
financieel niet verstandig. Je moet 
weten waar je mee bezig bent. In-
vesteer tijd om je diagnosesysteem 
optimaal te gebruiken, meestal 
biedt het meer mogelijkheden dan 
de autotechnicus gebruikt.”
“Het diagnoseapparaat begrijpen 
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GMTO biedt naast opleidingen en technische ondersteuning ook een scope aan. Bij de scope 
zijn verschillende toebehoren leverbaar zoals een stroomtang, een ontstekingskit en een 
G-krachtensensor. Met die set kunnen verschillende storingen opgelost worden.

Aan de hand van een systeembord van een VW Golf V laat Philips zien wat er gebeurt als de 
CAN-bus sluiting maakt: dan werkt die niet meer.

voorzien is van zo’n netwerk, zijn 
de onderdelen universeler. Dat 
betekent dat ze in grotere aantallen 
geproduceerd worden en de prijs 
dus lager is. Andere voordelen van 
de datanetwerken zijn ruimte- en 
gewichtsbesparing. Zou je geen da-
tanetwerken gebruiken, dan zouden 
er kabelbomen van 20 cm doorsnee 
door de auto lopen. En al die kope-
ren draden bij elkaar hebben ook 
een behoorlijk gewicht. Een fabri-
kant probeert het voertuiggewicht 
te beperken. Extra gewicht zorgt 
namelijk voor een hoger brandstof-
verbruik”.   Een ATC-lid vraagt zich af 
waarom elektrische componenten 
niet draadloos onderling commu-
niceren. Philips antwoordt: “Dat is 
te storingsgevoelig. Alle cruciale 
systemen werken via de CAN-bus. 
Interferentie kan bij draadloze com-
municatie voor storingen zorgen. 
Dat moet je niet willen. Overigens 
is de CAN-bus ook tegen storingen 
beschermd door de twee draden 
om elkaar heen te draaien”. Hoe 
werkt zo’n datanetwerk eigenlijk? 
Er zijn drie types: CAN-bus, LIN-bus 
en MOST. De CAN- en LIN-bus com-
municeren via stroom, MOST via 
lichtsignalen. “De meeste commu-
nicatie vindt via de CAN-bus plaats. 
Er zijn twee snelheden: hoog en 
middel. Voor lage snelheden wordt 
de LIN-bus gebruikt.” 

 Langzamer is voordeliger 
 De hoge snelheid CAN-bus heeft 
een snelheid van 1 Mb/s. Dat bete-

kent dat er één miljoen nullen en 
enen per seconde verstuurd kunnen 
worden. In de auto is dat veel, maar 
als je dat vergelijkt met de huidige 
internetsnelheden valt dat wel 
mee. 20 Mb/s internetsnelheid is al 
heel normaal. 1 Mb/s is voorlopig 
voldoende in de auto. Componen-
ten die veel berichten versturen en 
belangrijk zijn, communiceren op 
hoge snelheid via de CAN-bus. Een 
datanetwerk wordt ook wel een 
lijn genoemd. Op de aandrijfl ijn 
zit bijvoorbeeld de computer van 
de versnellingsbak, de ABS- en 
ESP-module en het motormanage-
mentsysteem. In het Engels heet het 
netwerk de Powertrain. Fouten die 

zich in dit netwerk voordoen, begin-
nen daarom met een P. Systemen 
die minder belangrijk zijn en minder 
berichten versturen, communiceren 
met 250 Kb/s. Voor bijvoorbeeld het 
aircosysteem en de parkeerhulp is 
dat voldoende. Een sneller systeem 
is duurder en bij deze systemen 
overbodig.
De laagste snelheid komt voor op 
de LIN-bus, die heeft een snelheid 
van 20 Kb/s, dat is voldoende voor 
bijvoorbeeld de aansturing van de 
aanjager. Die heeft drie aanslui-
tingen: een plus, een min en een 
signaal. De LIN-bus heeft slechts 
één draad die het signaal door-
geeft. Tot slot komt MOST voor. Dat 
staat voor Media Oriented Systems 
Transport en haalt snelheden tot 22 
Mb/s. Dat is noodzakelijk om twee 
verschillende HD videostreams 
naar de hoofdsteunbeeldschermen 
te versturen en ondertussen het 
multimediasysteem voorin de auto 
te gebruiken. “Het MOST-netwerk 
is eenrichtingsverkeer en werkt via 
een soort glasvezel, het is namelijk 
van kunststof. Dat is minder fragiel 
dan glas”, zegt Philips. 

 Wat meet je? 
 De auto beschikt dus over verschil-
lende netwerken. Wat gebeurt er 
als je de diagnosestekker aan sluit? 
Wat meet je dan? “De EOBD-poort 
is via een gateway met de CAN-bus 
verbonden. Uitlezen heeft altijd de 
laagste prioriteit. Als er veel berich-
ten op de CAN-bus verstuurd wor-
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