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Meeluisteren op de CAN-bus mag wel maar mee-
praten niet, zo is de opstelling van autofabrikan-
ten. Voor de producenten van accessoires best
wel een dilemma, want het zou een stuk makkelij-
ker worden als zij hun producten volledig konden
integreren in het autonetwerk. Kijken we bijvoor-
beeld naar het achteraf inbouwen van een cruise
control dan mag deze op de CAN-bus van de auto
bijvoorbeeld wel het snelheidssignaal aftakken en
gebruiken, maar voor de uiteindelijke snelheids-
manipulatie is een aparte servo noodzakelijk. Het
kan veel simpeler als de regelunit van de cruise
control zelf een bericht op de CAN-bus zet en

daarmee de regelunit van de auto instrueert om
de gewenste snelheid te realiseren. Dat kunnen
de systemen affabriek wel, maar voor de aftermar-
ket is dit ‘not done’.
Die afscherming is eigenlijk wel logisch. Het CAN-
bus netwerk is weliswaar betrouwbaar, storings-
vrij en goed bestand tegen breuk, maar het hele
systeem raakt hopeloos in de war op het moment
dat er verkeerde berichten op worden gezet. En
omdat alle computers, sensoren en actuatoren in
het netwerk zijn opgenomen kunnen de gevolgen
van uitval erg groot zijn. Ga dan maar eens storing
zoeken!
Komt nog bij dat de data die bij personenauto’s
over de CAN-bus gaan niet zijn gestandaardiseerd
en dus merk- en soms zelfs modelspecifiek zijn.
De vertaalsleutel ontbreekt en geen autofabrikant

is bereid deze openbaar te maken. De berichten
betreffen computertaal in decimale of hexadeci-
male weergave en hebben voor niet-intimi een
hoog abracadabra gehalte.

Tweerichtingsverkeer
Bij bedrijfsauto’s en landbouwvoertuigen blijkt de
CAN-bus iets toegankelijker. Daar is het verkeer
over de CAN-bus wel gestandaardiseerd; bij be-
drijfsauto’s volgens de SAE J 1939 norm en in de
landbouw ISO Bus of ISO 11783. Als eenmaal be-
kend is hoe een bericht is opgebouwd en wat de
computercoderingen inhouden, dan moet het
voor een ‘derde’ mogelijk zijn om gerichte berich-
ten op de CAN-bus te zetten om de voertuighard-
ware te sturen.
Helemaal zonder slag of stoot gaat dit niet. De

Meepraten op de CAN-bus
Probleemloze CAN-interactie tussen truck en opbouw

De CAN-bus is inmiddels gemeengoed in auto’s en trucks. Maar ook installaties en systemen

die achteraf worden gemonteerd, maken steeds vaker gebruik van deze vorm van dataverkeer

en willen graag ‘meepraten’ op het netwerk van het voertuig. Bij personenauto’s is dit beperkt

tot een monoloog, terwijl er in de truckwereld wordt geluisterd én meegepraat. Dat biedt bij-

zondere mogelijkheden...

Geen vuile handen. Systeembeheer begint tot de reguliere taken
van een truckmonteur te horen, zeker als het dataverkeer van de
truck en de opbouw wordt uitgewisseld.

11AMT005_ArtTruckCanbus.qxp:Opmaak 1  5/9/11  10:42 PM  Page 20

1



AMT | 2010
21AMT | 2011

voertuigfabrikant moet nog steeds toestemming
geven dat er überhaupt op de CAN-bus gecom-
municeerd kan worden door ‘derden’. Dit doet hij
door deze functies vrij te geven.
Is dit eenmaal gedaan, dan kan de opbouwer via
een speciale gateway (is merkafhankelijk) de twee
CAN-bus draden van de CAN-ondersteunende op-
bouwapparatuur aansluiten op de interne CAN-
links van het voertuig. We zullen dit aan de hand
van een voorbeeld uitleggen.
We hebben gekozen voor de opbouw van een
TRS-koelsysteem op een nieuwe Volvo-truck die
gebruikt gaat worden voor geconditioneerd
vrachtvervoer. Laten we eerst eens naar de op-
bouw van een dergelijke koelinstallatie kijken.
De koelcompressor van de unit wordt hydraulisch-
elektrisch aangedreven door de vrachtautomotor.
De benodigde olieflow wordt gegenereerd door
een op de PTO-uitgang gemonteerde oliepomp.
Met deze oliestroom wordt een hydromotor aan-
gedreven waarop een driefase generator is ge-
monteerd. Deze levert de benodigde elektrische
energie om de koelcompressor aan te drijven.
Dit lijkt complex. Immers, er vindt maar liefst vier
keer een omzetting van de energie plaats alvorens
er koude geproduceerd wordt. Toch hebben tests
uitgewezen dat dit een zeer beproefd en onder-
houdsvrij systeem betreft dat zijn praktijkwaarde
ruimschoots heeft bewezen.

Altijd schone en stille aandrijving
Dat heeft veel te maken met het alternatief. Daar
wordt namelijk de koelcompressor aangedreven
door een apart gemonteerde dieselmotor. En die
vormt de zwakke schakel. Een groot gedeelte van
de kosten van onderhoud en stilstand komen na-
melijk voor rekening van dat extra gemonteerde
dieselaggregaat.
Heeft u zich daarbij weleens afgevraagd hoe
‘schoon’ en ‘stil’ deze motoren eigenlijk zijn? Van de
vrachtauto weten we waar ze minimaal aan moe-
ten voldoen. Vrachtauto’s met een schone Euro 5-
motor mogen ook zonder problemen in de milieu-
zones van de steden. Wordt daarbij wel eens gelet
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op de dieselmotor van de koelunit? En heeft u zo’n
kreng wel eens horen draaien? Valt die geluidspro-
ductie ook binnen de gestelde wettelijke norm?
Zo op het eerste oog heeft die ‘klassieke’ manier
van aandrijven wel voordelen. De koelunit, inclusief
apart gemonteerde dieselmotor, kan volledig onaf-
hankelijk van de vrachtautodiesel opereren. Bij-
voorbeeld bij rustpauzes of eventuele overnachtin-
gen doet het systeem geheel autonoom zijn werk.
Maar dat kan ook bij de TRS-opstelling en wel
dankzij de onderlinge CAN-communicatie tussen
de beide eenheden!

Koelunit start motor
De koelunit is voorzien van een eigen CAN-bus
systeem. Deze zorgt ervoor dat de regeling zo is,
dat de gewenste temperatuur in de ruimte
wordt bereikt. De unit wordt hydraulisch/elek-
trisch aangedreven door de PTO van de vracht-
auto. Dat betekent dat de flow van de hydro-
pomp met het toerental van de motor  wisselt.
Maar de gewenste spanning moet wel een fre-
quentie hebben van 50 Hz. Dus moet er con-
stant aan die flow worden gesleuteld en dat be-
hoort tot het takenpakket van de koelregelunit.
Wanneer de chauffeur aan het eten is of de truck
‘s nachts ergens staat geparkeerd, moet de tem-
peratuur van de lading op peil blijven. Een moge-
lijkheid is om de koelunit aan te sluiten op een
driefase stopcontact, maar niet iedere rustlocatie
voorziet hierin. Dan moet de truckmotor dus het
‘werk’ doen: starten dus. Maar dat gaat niet zo-
maar. De regelunit van de koelinstallatie moet
een opdracht uitsturen om de motor te starten
en dat gaat via de CAN-koppeling tussen truck en
koelinstallatie.
U kunt zich voorstellen dat alvorens te starten er
voldaan moet zijn aan een aantal voorwaarden.
Als de truck onbemand is en is afgesloten, dan zal
de motor vanwege de automatische startblokke-
ring nooit aanslaan. TRS voorziet hierin door het
afgeven van een dummysleutel voorzien van
transponder die de startblokkering opheft. Dit
systeem is zo geconfigureerd dat het met deze

dummy niet mogelijk is om handmatig de truck
aan te zwengelen.
Dan de situatie waarbij de temperatuur in de koel-
ruimte oploopt en er dus koude gevraagd wordt.
Het regelsysteem van de TRS-unit detecteert deze
situatie en zet een bericht op de CAN-bus. Alvo-
rens te starten controleert het systeem of de
vrachtwagen op de handrem staat en zorgt het
ervoor dat er geen versnelling is ingeschakeld. Is
aan deze voorwaarden voldaan dan wordt de
motor gestart.
Voordat de koelcompressor wordt aangedreven
en dus de truckmotor wordt belast, controleert
het de koelvloeistoftemperatuur, oliedruk en
 dieselvoorraad. De info wordt gelezen op de
CAN-bus van de truck. Voldoet het aan de voor-
waarden dan geeft de regelunit van de koelin-
stallatie opdracht om het toerental iets te verho-
gen. Vervolgens wordt de hydromotor geacti-
veerd en gaat de generator spanning leveren. >

Zo werkt de TRS-koelinstallatie: de hydropomp op de PTO drijft de hydromotor aan van de installatie.
Daarop is een generator aangesloten die krachtstroom afgeeft waarmee de koelcompressor wordt
aangedreven. Door de flow naar de motor te regelen krijgt het elektrische netwerk de juiste fre-
quentie. Het is ook mogelijk om de installatie rechtstreeks door het netwerk te voeden.

De monteur controleert met de laptop, voorzien van de juiste software, of er communicatie is tus-
sen de beide datanetwerken.

De fysieke elektrische koppeling geschiedt met slechts twee dra-
den, CAN High en Low, die worden aangesloten op de ‘opbouwer
gateway’ waarmee de Volvo-truck is uitgevoerd.
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Wegwijs in CAN-mogelijkheden
De mogelijkheid om de opbouw digitaal met de
truck te verbinden bestaat al een aantal jaren. “Al
minimaal vijf jaar hebben onze Volvo-trucks een
speciale ‘opbouwer CAN-gateway’ waar carrosse-
riebouwers hun CAN-ondersteunde opbouwap-
paratuur op aan kunnen sluiten”, aldus Many van
Krieken, technisch trainer bij Volvo Truck Neder-
land en initiator van de cursus ‘communiceren
met CAN’. “ Met behulp van geschikte filters in de
gateway-implementatie worden storingen in de
normale werking van de vrachtauto voorkomen,
het is dus storingvrij en veilig”.

Algemeen geaccepteerd
Toch heeft het een aantal jaren geduurd voordat
de opbouwers overstag gingen. “Dat betekent
niet dat zij op het gebied van dataverkeer stil heb-
ben gezeten. De PLC-besturing is bij de ‘groten’ al
jaren gemeengoed. Maar zodra er met de truck
gecommuniceerd moest worden vertrouwde men
op relais en schakelaars en schakelde men dus
over op analoog. En dan mis je net de grote voor-
delen: minder draad, minder contacten en dus
veel minder storinggevoelig.”
Toch heeft het bijna vijf jaar geduurd voordat de be-
trokken partijen het licht zagen. “Vooral het laatste
jaar is het in een stroomversnelling gekomen. De
kleinste kraantjes en laadkleppen zijn tegenwoor-
dig CAN-bus gestuurd, die jongens willen hun ap-
paratuur zo goed mogelijk uit de verf laten komen
en daar sluit die CAN-integratie naadloos op aan.”

Eigen mensen trainen
Ook de truckdealerbedrijven moeten anticiperen
op die ontwikkeling.  “Ook onze organisatie heeft
dit adequaat opgepakt en de betrokken partijen
getraind. Dat begint eigenlijk al bij het maken van
een offerte. Als de verkoper niet precies weet wat
de mogelijkheden zijn dan loop je kans een order
te missen. Neem bijvoorbeeld de brandweer, die
willen precies van minuut tot minuut op een dis-
play kunnen zien wat de toestand is van de truck
en van de opbouw. Kun je dat als merk niet bie-
den of kun je het wel maar weet je het niet, dan
gaan ze naar de ‘buren’.
Punt twee is de werkplaats. De monteurs moeten
weten hoe ze er mee om moeten gaan. Het is voor
de meesten een nieuwe materie en het mag niet zo
zijn dat wanneer zo’n ‘complex’ voertuig de werk-
plaats binnen komt, de klant van het kastje naar de
muur (truckwerkplaats/opbouwer) wordt gestuurd.”
In dat kader hebben Many en zijn collega’s een een-
daagse cursus ‘communiceren met CAN’ in het leven
geroepen. “We werken met kleine groepjes van
hoogstens vier monteurs omdat we best wel diep
gaan en het voor de mannen behoorlijk intensief is.
We sluiten met deze cursus aan op de conventio-
nele CAN-bus training, we gaan er dus vanuit dat de
deelnemers al een zekere digitale basis hebben, de
computer gebruiken en schema’s kunnen lezen.

Ook moeten ze op de hoogte zijn van de instructies
die we aan de opbouwers meegeven, willen ze hun
apparatuur aansluiten op de Volvo-truck CAN-bus.”

Zenden en ontvangen
Iedere deelnemer krijgt een eigen USB-CAN-con-
troller met bijbehorende software die op de zelf
meegebrachte laptop komt te staan. Zo kunnen
ze alle berichten die over de CAN-bus gaan visua-
liseren, en met behulp van de software zelf be-
richten samenstellen. “We verplaatsen ons tijdens
de cursus in de opbouwer en laten de truck met
behulp van de controller precies hetzelfde doen
als wat hij zou willen. Bijvoorbeeld de motor star-
ten, stoppen, krachtopnemer inschakelen, optoe-

ren, de handrem activeren, noem maar op. De cur-
sisten krijgen zo inzicht hoe ze een bericht moe-
ten maken, hoe het opgebouwd is en aan welke
voorwaarden het moet voldoen. Door de zelf ge-
maakte berichten op de CAN-bus van de truck te
zetten zien ze meteen het resultaat en komen ze
erachter dat het eigenlijk niet zo moeilijk is, het
gaat vooral om het respecteren van de afspraken.”

Dealer houdt regie
Van de Volvo-dealers wordt verwacht dat ze de
truck ‘voorbereiden’ op de digitale koppeling. Hier-
voor moeten ze met de Volvo-diagnosemodule de
parameters in de juiste stand zetten. Hoe moet u
zich dat voorstellen? Van de opbouwers vragen ze
welke berichten hij wil ‘horen’ en welke berichten hij
op de CAN-bus van de truck wil zetten. Stel hij wil
de motor kunnen starten en op een bepaald toe-
rental zetten. De dealer moet dan in de trucksoft-
ware die mogelijkheden vrij geven. Als het CAN-bus
systeem eenmaal is voorbereid op de digitale kop-
peling, dan is het aan de opbouwer om de juiste be-
richten te genereren. Het protocol waar die aan
moeten voldoen komen van de Volvo-organisatie.
Het moment van fysieke elektrische koppeling van
de beide eenheden is dan slechts een kwestie van
plug and play. Als iedereen zich aan de gestelde af-
spraken heeft gehouden, kan er feitelijk niets fout
gaan. En in de praktijk blijkt dit systeem bijzonder
stabiel omdat het niet voorkomt dat de inhoud
van de berichten vanzelf verandert. Draadbreuk
treedt ook nauwelijks op en de elektrische verbin-
ding bevindt zich in een schone en droge omge-
ving.
Diagnose stellen is ook een stuk eenvoudiger, beide
units zijn voorzien van een foutcodeprotocol en met
behulp van zo’n simpel stukje gereedschap als de
USB-CAN-controller kan de monteur precies zien
wat er over en weer gecommuniceerd wordt. “Voor
mij luidt de CAN-bus-controller een nieuw tijdperk in
de truckwerkplaats in. Immers, als je eenmaal op de
hoogte bent van de mogelijkheden, dan komen de
toepassingen vanzelf. Voor ons de taak de monteurs
wegwijs te maken in deze fantastische materie.”
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Met de laptop de onbemande
truck starten en stoppen, het
kan en nog veel meer. Geselec-
teerde Volvo-monteurs krij-
gen bij Volvo Truck Nederland
scholing in deze materie, zo-
dat ze als een volwaardige ge-
sprekspartner met de opbou-
wer de mogelijkheden en pro-
tocollen kunnen bespreken.

Met speciale software worden de berichten op de CAN-bus gevi-
sualiseerd en is het mogelijk om zelf berichten te genereren in
het juiste format.

De deelnemers aan de cursus ‘communiceren met CAN’ krijgen dit
onmisbare stukje gereedschap mee naar huis. Het betreft een
 allround USB-CAN-adapter waarmee met de bijbehorende
 software alle datacommunicatie is te volgen en te bewerken. Het
hulpmiddel is te koop voor nog geen € 100,- in de betere
 elektronicazaak, zoals bijvoorbeeld de fima Elektor.
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De koelcompressor komt in actie en op een
 gegeven moment bereikt de temperatuur in het
laadruim de gewenste waarde. De TRS-regeling
schakelt de hydropomp uit, laat de diesel nog
een paar minuten lopen en stopt vervolgens
de motor.
Deze hele regeling is vooraf ingeprogrammeerd
en u begrijpt dat er een intensieve dialoog nodig
is om het hele proces uit te voeren. Daar lenen de
beide CAN-bus systemen zich bij uitstek voor,
maar dan moeten ze wel volgens strikte protocol-
len met elkaar communiceren!

Ongekende mogelijkheden
De integratie van het ‘opbouwsysteem’ in het
CAN-bus systeem van het voertuig heeft vele
voordelen. Allereerst geschiedt de fysieke elektri-
sche koppeling met slechts twee draden waar-
door de kans op breuk of slecht contact tot een
minimum wordt beperkt.
De systemen kunnen rekening met elkaar houden.
Als er bijvoorbeeld even geen restvermogen is
omdat de truck de berg op gaat, kan het inschakelen
van de opbouwinstallatie even worden uitgesteld.

Maar bedenkt u zich verder eens wat het nog
meer voor mogelijkheden biedt. Stel dat de rege-
ling wordt gekoppeld aan een GPS-installatie. In
bergachtig gebied is het dan computertechnisch
mogelijk om alleen te koelen als de truck bergaf-
waarts gaat. Dat scheelt liters brandstof en je
krijgt ook nog een remmende werking, dus spaart
het remblokken. Deze regeling is nog geen prak-
tijk, maar de R&D-afdeling van TRS is volop aan
het werk om dit samen met een buitenlandse ver-
voerder in de steigers te zetten.
We hebben in dit artikel de opbouw van een TRS-

Training in de praktijk
Op www.amt kunt u ‘live’ getuige zijn van het aansturen van een onbemande truck. Deel-
nemers aan de cursus ‘communiceren met CAN’ hebben de software zo geprogrammeerd
dat deze dezelfde signalen als van een TRS-opbouw op de CAN-bus van de Volvo zet. Door
het programma te activeren zien ze of ze de berichten volgens het juiste protocol hebben
samengesteld.
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De hydropomp wordt aangedreven door de PTO van de Volvo. Deze bevindt zich aan de achterzijde
van de versnellingsbak.

Het sluitstuk vormt het inregelen van het systeem, doel is om onder de meest gunstige omstandig-
heden een 400V 50 Hz boordnetwerk te creëren. Een rijdende krachtcentrale, zeg maar.

Een van de voordelen van
CAN-bus besturing betreft
het uitlezen van foutcodes.
Storing zoeken wordt hier-
mee een stuk eenvoudiger,
maar misschien nog belang-
rijker: vanwege de betrouw-
baarheid komt het nauwelijks
voor.

Hier ziet u de hydromotor die
de generator aandrijft. TRS
heeft voor een dergelijke op-
stelling gekozen omdat het
‘betrekkelijk’ eenvoudig is om
met de flow het toerental van
de motor te  regelen.

installatie als voorbeeld genomen maar u kunt
zich voorstellen dat hetzelfde verhaal speelt voor
brandweerauto’s, vuilnisauto’s en al die werkpaar-
den waar de efficiënte en schone truckmotor ook
wordt gebruikt om de aggregaten van de opbouw
aan te drijven. Het is zelfs mogelijk om met deze
techniek een truck radiografisch aan te sturen en
dus onbemand van A naar B te verplaatsen.
Voor de truckwerkplaats betekent deze ontwikke-
ling een uitdaging. In het kader leest u hoe de
Volvo-organisatie hun monteurs wegwijs maakt in
de digitale uitwisseling van bits en bytes.
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