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TECHNIEK
Technisch bijpraten door Innovam

Multiplex houdt bedrading simpel

Met z’n allen op de bus
Inmiddels is het multiplex bedradingsysteem niet meer

voorbehouden aan de topklasse automobielen. Ook

‘gewone’ auto’s worden ermee uitgerust en dat is niet

zonder reden. Het aantal elektronische functies in een

auto groeit zo snel, dat een conventionele kabelboom

te complex wordt en tot storingen leidt.

Bij een multiplexsysteem worden verschillende
digitale gegevens via een communicatiekanaal
tussen de aanwezige computers uitgewisseld.
Het gebruik van een multiplex bedradings-
ysteem heeft vele voordelen. Het is eenvoudiger
dan conventionele bekabeling, met behoud van
functionaliteit. Bij een gelijkblijvend aantal dra-
den kan het aantal beschikbare functies en
opties sterk worden uitgebreid. Tot slot is de
informatie op de systeembus beschikbaar voor
alle aangesloten componenten of functies. Zo
wordt het snelheidssignaal afkomstig van het
ABS-systeem onder meer gebruikt door de
radio, het navigatiesysteem, veersysteem, de
ruitenwissers en verlichting. Zo is elk compo-
nent optimaal geïnformeerd zonder
dat er allemaal afzonderlijke
kabels nodig zijn.
Afhankelijk van de
uitvoering van
het

systeem worden meerdere netwerken toegepast.
Een voorbeeld met vier netwerken ziet u in de
afbeelding. De beide carrosserienetwerken en
het comfortnetwerk gebruiken het VAN-proto-
col (Vehicle Area Network).

Slechts twee draden
Alle signalen worden over één enkele verbin-
ding verzonden. Deze verbinding, de ‘bus’,
bestaat uit twee draden die Data (hoog) en Data
B (laag) worden genoemd en alle multiplex
componenten met elkaar verbinden. Voor het
VAN-protocol (ISO-standaard) is geen speciale
verbinding nodig (zoals een glasvezelkabel of

hoogfrequente verbinding), maar kan worden
volstaan met een normale koperdraad. Wel zijn
de twee draden ‘getwist’.
Het spanningsverschil tussen de beide draden
bepaalt of er sprake is van een 1 dan wel een 0.
Is Data (hoog) groter dan Data B (laag) dan is de
bit 1. Is de Data B (laag) groter dan is de bit 0.
Dit principe heeft als voordeel dat de uitgezon-
den straling wordt beperkt, de massaverschillen
worden gecompenseerd en het systeem zeer
goed bestand is tegen storingen. Bovendien kan
het systeem, als één van de beide draden wordt
onderbroken of kortsluiting plaatsvindt, op een
noodprogramma blijven functioneren. Als één
van de twee draden wegvalt, vergelijkt het
systeem het spanningsniveau van het signaal
met een referentiesignaal en bepaalt of het om
een 1 of een 0 gaat. Bovendien signaleert het
systeem storingen in de informatiestromen.
Een eventuele storing in het systeem kan alleen
met een voor dit doel geschikte systeemtester
worden uitgelezen. Met een multimeter is het
goed functioneren van de bedrading te contro-
leren (kortsluiting of onderbreking), echter de
hoogte van de afgelezen spanning is afhanke-
lijk van de activiteit op de databus.

Communiceren met dataframe
Uiteraard is er voor het functioneren van het
systeem data benodigd, die wordt aangeleverd
in de vorm van een dataframe. Zo’n dataframe
is op een laboratoriumscoop weer te geven, ech-
ter door de hoge datasnelheid is maar een klein
gedeelte van de boodschap zichtbaar.
Tot slot de volgende waarschuwing: het installe-
ren van accessoires die op één of andere wijze
op de databus worden aangesloten, kan leiden
tot ernstige storingen in het multiplexsysteem
en het uitvallen van functies. Wees alert hierop!
Door de hoge integratiegraad van later toe te
passen opties is het aan te bevelen om gebruik
te maken van fabrieksaccessoires. ●
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De Citroën C5 die hier is afgebeeld bevat vier netwerken. Op
het CAN-netwerk zijn de mechanische componenten aangeslo-
ten. De beide carrosserienetwerken en het comfortnetwerk wer-
ken volgens het VAN-protocol.
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