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Foto’s: KATHO Hogeschool Kortrijk

Het CAN-bus-systeem vormt de snelweg waarop de com-

puters van een modern voertuig in hun eigen taal met

elkaar communiceren. Maar het blijkt dat veel monteurs

moeite hebben met de vertaalslag. Twee docenten van

de bachelor opleiding autotechnologie in Kortrijk ont-

wikkelden de CANeye, een programma dat meer inzicht

geeft in de CAN-bus-activiteit.

Elektriciteit was al lang een zorgenkind in de
autowerkplaats: te veel draadjes, te kwetsbaar
en te moeilijk te doorgronden. Maar deson-
danks nam het aantal elektrische verbruikers
in een auto explosief toe. Een raampje met een
slinger openen, dat komt tegenwoordig niet
meer voor. Een elektromotortje heeft die han-
deling overgenomen. Maar vier deuren bete-
kent ook vier motortjes die allemaal voeding
en een schakelaar moeten hebben.
De kern zal u duidelijk zijn: meer draden, meer
gewicht, minder overzicht en meer kans op ha-
perende contacten. Tel daarbij op dat storing-
zoeken tijdrovend is en een helder denkvermo-
gen vereist van de automonteur, en de nood-
zaak is geboren om de autoelektriciteit anders
in te richten.

Netwerken
Dezelfde problematiek speelt ook in de compu-
terindustrie. Ook daar worden vele apparaten
aan elkaar gekoppeld en wil men geen immens
dikke kabelbomen. Daar heeft men ervoor ge-
kozen om al die apparaten in een netwerk
onder te brengen en digitaal met elkaar te
laten communiceren. Met andere woorden, ze
versturen berichten via één of een dubbele
draad en het apparaat waarvoor het bericht is
bedoeld pikt het op en gaat tot een geprogram-
meerde actie over. Een netwerk is dan te om-
schrijven als een systeem dat het uitwisselen
van gegevens mogelijk maakt.
Voor diezelfde oplossing hebben de autocon-
structeurs gekozen. Alle computers (en dat zijn
er in vele gevallen meer dan tien), sensoren en

actuatoren zijn opgenomen in een netwerk en
communiceren met elkaar via een beperkt aan-
tal draden. We noemen dit netwerk in de auto-
industrie het Controller Area Network oftewel
het CAN-bus-systeem. De informatie die over
de draden gaat wordt net zoals bij computers
dataverkeer genoemd.
Prachtig, maar voor de meeste, zeker wat ou-
dere, monteurs is dit allemaal abracadabra. Zij
hebben ooit een autotechnische opleiding ge-
noten en daar werd vooral aandacht besteed
aan het mechanische deel, computers en data-
verkeer bestonden nog niet. Maar ook voor de

ELEKTRONICA
CANeye visualiseert dataverkeer op CAN-bus

De ontwikkelaars van
de CANeye, Frans De-
volder en Nazaire Ver-
rue, zijn er in geslaagd
een betaalbare en logi-
sche tool te ontwikke-
len om de autotechni-
cus in opleiding een
kijkje achter de scher-
men van de CAN-bus 
te geven.

Via een break-out box wordt de CAN-activiteit op-
gepikt en via de interface op de laptop gevisuali-
seerd.

Heeft men eenmaal inzicht in de CAN-activiteiten,
dan is het mogelijk om met de laptop functies in
de auto aan te sturen.

CAN-geheimen
ontrafeld
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ELEKTRONICA
CANeye visualiseert dataverkeer op CAN-bus

jongere garde blijkt het  best wel een lastige ma-
terie.
Voor de opleidingsinstituten dus de taak dit
voor de praktijk inzichtelijk te maken. Die op-
dracht heeft de Katholieke Hogeschool (KATHO)
Zuid-West-Vlaanderen ingevuld voor hun oplei-
ding autotechnologie. Twee docenten van deze
opleiding, Nazaire Verrue en Frans Devolder,
hebben een tool ontwikkeld om hun ‘publiek’
vertrouwd te maken met het dataverkeer in
een voertuig. Hun CANeye gunt de gebruiker
een kijkje achter de schermen van CAN.

Geen standaardisatie
Het CANeye-pakket bestaat uit software, een
USB-CAN-interface, meetkabels en een uitge-
breide handleiding. Verder is een laptop nodig.
Het systeem wordt aangesloten op respectieve-
lijk CAN High en CAN Low. Op pin 6 en 14 is de
CAN-bus van de aandrijf lijn beschikbaar. Deze
pinbezetting is verplicht in verband met emis-
siegebonden diagnose. De andere CAN-bus-net-
werken worden bij sommige merken ook be-
schikbaar gesteld aan de OBD-stekker maar
daaromtrent is geen standaard wat betreft de
pinbezetting. Het veiligst is om via een break-
out box de signalen te lezen, u weet dan zeker
dat u alle CAN-berichten krijgt voorgeschoteld.
Dit klinkt nog erg logisch. We stuiten nu echter
op een probleem waar alle universele testers
mee te maken hebben. De data die bij perso-
nenauto’s over de CAN-bus gaat is niet gestan-

daardiseerd en dus merkgebonden. Dit in te-
genstelling tot het CAN-verkeer in bedrijfs-
auto’s (SAEJ1939), landbouwvoertuigen (ISOBus
of ISO11783) en GPS-data (NMEA2000).
Dat is heel vervelend, want de info die op het
scherm komt kunt u niet lezen. Het is compu-
terdialect in decimale of hexadecimale weerga-
ve, en codes voor de identifier of het apparaat
(module) waar het bericht van afkomstig is.

Nu zou het mooi zijn als we met een soort
woordenboek deze codes kunnen vertalen,
maar het blijkt onmogelijk die informatie bij
de desbetreffende autofabrikanten los te peute-
ren. Met de CANeye zijn ze echter wél via een
omweg boven water te halen.

Scherm invullen
Tijdens het opstarten van het programma
wordt de gebruiker gevraagd de baudrate of
bitsnelheid en het formaat van de identifier in
te vullen. In normaal Nederlands betekent dit
dat u de informatiesnelheid of communicatie-
snelheid van het systeem moet aangeven. De
identifier is een code voor de inhoud van het
CAN-bericht. De ontvangende modules bepalen
aan de hand van de identifier of het bericht
voor hen bestemd is of niet. Voor personenau-
to’s bedraagt deze veelal 11 bit, bij bedrijfswa-
gens 29 bit.
Verder moet u aangeven wat het systeem moet
doen, rechtstreeks meten en weergeven, op-
slaan in een file of een eerder opgenomen be-
stand terugspelen.
Volgende stap is aangeven om welk type data-

Alvorens u met de CANeye de activiteiten bloot kunt leggen moet u de baud-
rate en het format van de identifier aangeven.

Zodra de initialisatie is voltooid krijgt u op het hoofdscherm alle CAN-bus-
activiteiten gepresenteerd. Nog wel in computertaal, maar er gaat al een hele
wereld open om te zien hoeveel bits en bytes er heen en weer geslingerd wor-
den als alleen maar het contact aan staat.

Een moderne auto zit tegenwoordig boordevol
computers die onderling via een CAN-bus met el-
kaar communiceren. De taal is voor ons onbegrij-
pelijk en moet vertaald worden. Wat het complex

maakt is dat de personenautofabrikanten er niet in
geslaagd zijn een standaardisatie af te spreken.

In moderne auto’s komen de signalen voor de emis-
siegerelateerde diagnose op pin 6 en 14 in de OBD-
stekker naar buiten.
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base het gaat. Voor personenauto’s, waar dus
de standaardisatie ontbreekt vult u ‘Eigen data-
base’ in. De eerder genoemde drie vaste proto-
collen zijn in het systeem geïntegreerd.
Als alles is ingevuld kunt u daadwerkelijk de
CAN op. U krijgt een opsomming van alle be-
richten die op dat moment op de bus circuleren
en van welke identifier ze afkomstig zijn. Ver-
der krijgt u de lengte en de feitelijke datavel-
den. U kunt uit het scherm ook achterhalen om
de hoeveel milliseconden een bericht op de bus
wordt herhaald.

Database aanleggen
Allemaal heel mooi om te zien, maar met deze
info kunt u nog steeds erg weinig behalve con-
stateren dat er CAN-activiteit is. De info zou ge-
koppeld moeten worden aan een database van
de desbetreffende auto, waardoor veel info op
het scherm automatisch vertaald wordt naar
begrijpelijke begrippen.
De opzet van KATHO is dat de gebruikers deze
databases zelf samenstellen. Via reverse engi-
neering is het de bedoeling om de ruwe CAN-
data om te zetten in fysische waarden, zodat er
geen computertaal meer in het hoofdscherm

komt te staan maar herkenbare namen. Heeft
men eenmaal een ‘vertaalde’ database, dan is
het de bedoeling deze via http://katho.caneye.be
voor alle gebruikers beschikbaar te stellen. Zo
moet er uiteindelijk een redelijk dekkend ar-
chief komen.
Probleem is wel dat dit een behoorlijk tijdro-
vende exercitie is. Door modules uit te schake-
len en vervolgens te achterhalen wat het gevolg
is op het scherm, krijgt de gebruiker inzicht in
de computercoderingen. Een zelfde verhaal
geldt voor de schakelaars.
Naast het presenteren van de waarden in het
hoofdscherm is het mogelijk om de parameters
analoog weer te geven, bijvoorbeeld remdruk,
gaspedaalstand en motortoerental. Een andere
manier om de CAN-data te visualiseren in een
grafische weergave bijvoorbeeld in een functie
van tijd, zoals het motortoerental en gaspedaal-
stand.

Aansturen van modules
Heeft de gebruiker eenmaal de beschikking
over een ‘vertaalde’ database dan is het moge-
lijk om zelf berichten op de CAN-bus te verzen-
den en zo te controleren of er communicatie is,

of een eventuele schakelaar defect is, of dat de
module mogelijk defect is. U kunt hierbij den-
ken aan bijvoorbeeld de verlichting, claxon of
raambediening. Maar nogmaals, dan moet er
wel een vertaalde database voorhanden zijn.
Of dit voor de werkplaats veel praktijkwaarde
heeft is maar de vraag. Een merk-diagnosetes-
ter is immers al gevoed met de juiste software
en deze leidt de gebruiker stap voor stap naar
de uiteindelijke fout.
De ontwerpers denken echter dat software om
rechtstreeks de CAN-communicatie te lezen in
de toekomst steeds belangrijker gaat worden.  
Overigens is de CANeye in eerste instantie ont-
wikkeld om leerlingen en studenten in het au-
totechnisch onderwijs vertrouwd te maken met
CAN. Dat geldt natuurlijk ook voor opleidings-
centra die met de CANeye een prima hulpmid-
del in huis halen om monteurs tijdens een na-
scholing in een praktijkgerichte sessie meer in-
zicht te geven in de werking van bits en bytes
op de ‘snelweg’ in moderne voertuigen. Voor de
prijs hoeven ze het niet te laten, een complete
set inclusief software kost € 650,- (excl. pc). ●

Hans Doornbos

Meetscherm met alle CAN-berichten en specifiek voor identifier 520, de para-
meters die achter het bericht zitten zijn motortoerental en gasklepstand.

Bijzonder aardig aan de
software is de moge-
lijkheid om de parame-
ters op een begrijpe-
lijke en inzichtelijke
manier te kunnen pre-
senteren, zoals hier
snelheid, stand gaspe-
daal, motortoerental en
koelwatertemperatuur.
In één blik ziet u zo ook
de samenhang.

Bij metingen aan trucks kunnen de
fysische waarden van bijna alle para-
meters onmiddellijk worden uitgele-
zen omdat men in de bedrijfswagen-
industrie volgens een vast protocol
(SAEJ1939) werkt, waardoor ‘reverse
engineering’ niet nodig is.

Een noodzakelijke functie van 
CANeye is de mogelijkheid om para-

meters die verscholen zitten in de
database via reverse engineering te
achterhalen. Een hele klus maar het

geeft veel inzicht!
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