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Vraag aan een klein kind hoe het met oma door
de telefoon kan praten. ‘Nou gewoon, door een
draadje. Logisch toch?’ Voor een autotechnicus
zijn communicatiedraden in een voertuig ech-
ter nog niet zo logisch. Toch hebben we sinds
begin jaren negentig een enorme groei gezien
van intelligente systemen, met name door de
opkomst van comfort- en veiligheidselektronica
en een betere en schonere aandrijflijn. Als we
alle moderne systemen met traditionele beka-
beling zouden uitvoeren, hebben we zo’n twee
kilometer kabel nodig, in vijfhonderd verschil-
lende uitvoeringen, en met een gewicht van
meer dan honderd kilo. Dat maakt voor een
aardig aangeklede auto de traditionele bekabe-
ling economisch achterhaald. 

Zenden en ontvangen
Ondanks een heel scala aan netwerken
(Profibus, LON, ASI, Bitbus, FIP, EIB enz.)
bestaan er voor de voertuigen nog slechts vier
belangrijke systemen: CAN (Controller Area
Network), VAN, J1850 SCP en J1850 DLC. In dit
artikel zullen we het veel toegepaste twee-
draads CAN-systeem nader bekijken.
Stel u een auto voor met tien modulen, aange-
sloten op het CAN. Alle informatie wordt over
twee draden verzonden die in gevlochten vorm
(twisted pair) langs alle modulen lopen. De
twee draden komen via een vertakking uit bij
elke module, zodat deze allemaal op de databus

aangesloten zijn. In elke module zit een CAN-
chip die de informatie van de bus kan lezen en
informatie naar de bus kan verzenden. Het is
belangrijk dat alle modulen tegelijk dezelfde
boodschap kunnen lezen, maar dat per
moment slechts één station kan zenden.
Voorbeeld: de ABS-module wil de voertuigsnel-
heid op de CAN-bus zetten. De snelheid zelf
wordt weergegeven als een code van ‘enen en
nullen’, die als spanningsverschillen op de dra-
den worden weergegeven. De totale activiteit
verloopt als volgt: aanmelden, opbouw weerge-
ven, boodschap, controle, einde.
Tijdens het aanmelden controleert de ABS-
module of hij aan de beurt is om te zenden en
maakt hij zich bekend aan de andere modulen.
De opbouw is belangrijk voor de controle na de
boodschap. De boodschap zelf zegt bijvoor-
beeld ‘65 km/u’. De informatie over de voer-
tuigsnelheid is alleen voor het dashboard, het
motormanagement en de transmissie van
belang en niet voor de andere modulen. Deze

controleren alleen of de boodschap volgens de
regels is opgebouwd.
De twee draden die een module ingaan, heten
CAN-High en CAN-Low. Beide hebben een nomi-
nale spanning van 2,5 V. Het spanningsverschil
tussen beide draden is bepalend of er een ‘1’
of een ‘0’ verzonden wordt (zie de tabel).

Meten aan CAN
De controle van de draden is betrekkelijk een-
voudig. Bij een aangesloten en werkend
systeem (contact aan is voldoende) kunt u met
een multimeter de spanning naar massa
meten. Dit moet voor beide draden ongeveer
2,5 V zijn, voor de CAN-High iets erboven en
voor de CAN-Low uiteraard iets eronder. Met
een goede scoop kunt u met enige oefening
ook prachtig de blokspanning weergeven die
op de draden komt te staan. Als u niets meet,
hebt u waarschijnlijk te maken met een draad-
breuk of een massasluiting. Aangezien het
gewoon koperdraad is, kunt u de breuk gemak-
kelijk opsporen. Wanneer alle modulen losge-
nomen zijn, moet u tussen beide draden een
oneindig hoge weerstand meten (of bij oudere
systemen 60 Ω). Leg de draden niet langs sto-
ringsgevoelige componenten (startmotor, dyna-
mo, solenoïden en dergelijke). ●
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Het CAN-netwerk raakt
al aardig ingeburgerd
en is niet langer voor-
behouden aan auto’s
uit de topklasse. Deze
tekening laat de toege-
paste systemen in de
nieuwe Audi A4 zien.Traditionele bekabeling achterhaald

CAN in alle eenvoud

De moderne auto ‘elektro-

niseert’ in hoog tempo en

het boordnet evolueert

mee. De conventionele

kabelboom maakt plaats

voor een simpel en doel-

treffend CAN-netwerk.

Dit is veel lichter en min-

der storingsgevoelig.
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Infotainment CAN

Aandrijving CAN

Comfort CAN

Zenden van nullen en enen
Spanning op: ........................Recessief ‘1’ ................Dominant ‘0’........

CAN-High ..............................2,5 V..............................3,5 V......................

CAN-Low................................2,5 V..............................1,5 V......................

Spanningsverschil ................0…0,5 V ......................0,9…2,0 V ............

CAN-High/CAN-Low
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