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Elektronica

Auto-elektronica in de toekomst
In de afgelopen jaren heeft de elektro-
nica zich een steeds grotere plaats in de
automobiehechniek verzekerd. Wat
enkele jaren geleden nog onmogelijk
leek, is nu werkelijkheid. De beschrij-
vingen van wat er is en hoe het gegroeid
is verschijnen regelmatig in "Auto +
Motor-Techniek". Onderstaand artikel
vertelt, wat de mogelijkheden van elek-
tronica in de automobiel voor de ko-
mende jaren zijn.

De automobiel in zijn huidige verschij-
ningsvorm is zonder de elektrotechniek
niet denkbaar. Zo was bij voorbeeld de
uitvinding van de elektrische ontsteking
aan het begin van deze eeuw een be-
langrijke voorwaarde voor de toen be-
ginnende motorisering. De belangrijk-
ste onderdelen van de hedendaagse
elektrische uitrusting van de auto (dy-
namo, spanningsregelaar, accu, start-
motor, verlichting) vindt men al in de
dertiger jaren. Maar eerst de in de vijfti-
ger jaren, toen de halfgeleidertechniek
grote vooruitgang boekIe en men in de
transistor een voldoend betrouwbaar,
klein en goedkoop bouwelement had,
veroverde de elektronica naast vele an-
dere toepassingsgebieden ook de toe-
passingsmogelijkheden in de automo-
biel.
De elektronica in de auto werd vanaf
omstreeks 1958 op brede basis met de
draaistroomgenerator bij bedrijfswa-
gens ingevoerd. Als eerste belangrijk
elektronische systeem verscheen in dat
jaar de elektronisch gestuurde benzine-
inspuiting op de markt. Een verder be-
langrijk punt voor de toepassing van de
elektronica wordt gevormd door de
transistorontsteking. De volledige ver-
vanging van de standaard bobine-
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ontsteking door elektronische systemen
is momenteel over de hele wereld op
gang gekomen.
De prijzen voor elektronische bouwele-
menten zijn in de afgelopen tien tot vijf-
tien jaar belangrijk gedaald. Een bijzon-
der grote stap vooruit werd in de laatste
tijd gedaan door de invoering van inte-
gratie op grote schaal. De MOS-
technologie (MetaiOxyde Semiconduc-
tor) schept de mogelijkheid uitgebreide
elektronische schakelingen tegen lage
kostprijs te vervaardigen. Met deze
techniek kunnen op een siliciumplaatje
van slechts enkele vierkante millimeters
ettelijke duizenden transistoren met be-
trekkelijk geringe produktiehandelingen
economisch worden vervaardigd.
Schakelkringen met meer dan tiendui-
zend transistoren zullen in de naaste
toekomst mogelijk zijn. Door het weg-
vallen van een groot aantal verbin-
dingselementen en verbindingspunten
in vergelijking met bestaande schake-
lingen, betekent deze technologie een
belangrijke vergroting van de betrouw-
baarheid. Een grote betrouwbaarheid
gepaard gaande aan verantwoorde kos-
ten is echter (en hierin verschilt het ge-
bruik van elektronische systemen met
die in de ruimtevaart, waar kosten geen
rol spelen) een belangrijke voorwaarde.

Positieve vooruitzichten
De toekomstige vooruitzichten voor de
toepassing van elektronica in automo-
bielen worden algemeen zeer positief
beoordeeld. Volgens gegevens van
vooraanstaande Ame rikaanse fabri eken
van halfgeleiders zal de omzet op dit
gebied voor de automobielindustrie
zich tot 1986 vertienvoudigen tot zeker
vijf miljard dollar. Omstreeks die tijd zal
de halfgeleiderproduktie voor ongeveer
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elf procent naar de autofabrieken gaan.
tegenover momenteel slechts ongeveer
drie pct.
Voor toekomstige auto-generaties zijn
meer gecompliceerde elektronische
systemen in ontwikkeling, die in deeer-
ste plaats moeten leiden tot een ver-
mindering van het brandstofverbruik,
het terugbrengen van het percentage
schadelijke bestanddelen in de uitlaat-
gassen, ter verhoging van de actieve
veiligheid en voor een sterke verminde-
ring van de onderhoudsbehoeften van
de auto. De toepassing van elektronica
is in de eerste plaats dan voordelig,
wanneer het noodzakelijk is een groot
aantal meetwaarden met betrekkelijk
geringe moeite te verwezenlijken. Een
ander gezichtspunt is de flexibiliteit in
de aanpassing bij verschillende typen.
Bovendien zijn afmetingen en gewicht
van elektronische onderdelen gering.
Voor de automobielfabriek is verder van
betekenis, dat men in hoge mate vrij iS
bij de installatie van de verschillende
componenten. Elektronische units zijn
bovendien vrij van slijtage en behoeven
geen onderhoud.
De trend gaat momenteel in de richting
van de digitale informatieverwerking,
hoewel voor een digitale oplossing van
een probleem in principe veel meer
elementen nodig zijn dan in analoog-
schakelingen. Alle technische effecten
kunnen in elektronische signalen wor-
den omgezet, die het gebeuren be-
schrijven en die men als informatiebron
kan gebruiken. Aangezien de een/-
twee-schakeli ngen bijzonder eenvoudig
en precies te regelen zijn, komt in steeds
sterkere mate de afgifte van informatie
in binaire vorm naar voren, d.w.z. de
informatie wordt in een reeks van
ja/nee-toestanden gecodeerd.
De techniek, die zich met dergelijke bi.
naire informatie bezighoudt, is de
digitaal-techniek. Deze maakt het moge-
lijk de reeds genoemde hogere integra-
tiedichtheid te verwezenlijken, wat weer
voordelen heeft ten aanzien van ruimte
en gewicht. Tevens wordt de betrouw-
baarheid vergroot en de kostprijs ver-
laagd.
Een verdere rol wordt daarbij door digi.
tale microprocessors gespeeld. Daar-
onder verstaat men het centrale meet-
en regelsysteem van een kleine compu-
ter, zoals die bij voorbeeld in eenvou-
dige vorm in zakrekenapparaten wordt
gebruikt. De microprocessor verscheen
in 1971 op de markt en werd aanleiding
tot een golf van vernieuwingen in de
elektrotechniek, evenals dit het geval
was bij de invoering van de transistor of
van de geïntegreerde schakeling.
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Taakverdeling
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Detaakvan de auto-elektro nica is in het
algemeen gelijkrichten en schakelen,
sluren en regelen, controleren en aan-
wijzen. Men brengt nu al in grote om-
vang gelijkrichters en dioden voor
draaistroomgeneratoren aan. Transis-
tors dienen als vervanging van mecha-
nische schakelaars, zoals in de span-
ningsregelaaren bij onderbreki ngscon-
taeten.Hetterrein van sturen en regelen
biedteen veelvoud aan mogelijkheden,
bij voorbeeld de sturing van de aange-
voerdehoeveelheid benzine bij de elek-
tronisch gestuurde brandstofi nspu it ing
ofde regeling van de laadspanning voor
de accu via transistorregelaars. Als
voorbeeld voor controle- en aanwijs-
functies kan men elektronische snel-
heidsmeters en toerentellers noemen.
Voor verdere gebruiksmogelijkheden
biedt de elektronica een veelvoud aan
mogelijkheden. Dat blijkt uit het volgen-
de.
In de plaats van de bestaande loon-
intensieve en omvangrijke kabelboom
in de automotor denkt men zich een
elektronisch kabelboom -m uItip lexsv-
steem.Daarbij kan de hoeveelheid ver-
werkte kabel in belangrijke mate wor-
denteruggebracht en tegelijkertijd heeft
meneen beter overzicht over de gehele
elektrischeuitrusting. Dat gebeurt door
een drie-geleiderri ngsysteem, waar aan
de punten van het gehele systeem via
elektronische tussenpunten zijn aange-
sloten. Daarbij komen dan nog de ook
aande ringleiding aangesloten centrale
punten, aansluitingspu nten en het cen-
tra~e "hart" van het digitaalsysteem,
geheel opgebouwd uit MOS-
sehekelkringen. De aansluitpunten (sta-
tlons] kunnen verbruikers, schakels of
meetwaardegevers zijn. De schakel-
commando's worden in gecodeerde
vorm via de ringleiding aan alle "sta-
tions" overgedragen, waarbij echter
slechts één punt de impuls opneemt.
Precieszo kunnen pulsen van de diverse
punten naar de centrale teruggevoerd
worden. Dat is van grote betekenis voor
het onderhoud van de auto. Storingen
worden aan de bestuurder gemeld. Ook
debedieningsorganen, waarmee de be-
stuurder stroomverbruikende elemen-
ten in werking stelt, maken deel uit van
het systeem en zijn via diverse punten
aangesloten aan het geheel.

Brandstofaa nvoer
De elektronisch gestuurde benzine-
inspuiting van Bosch werd in het jaar
1967al in automotoren gebruikt. De be-
langrijkste stuureenheid van de Bosch
D-Jetronic was naast het motortoeren-
tal de absolute druk in de aanzuigbuis.
Dit systeem werd in 1973 opgevolgd
door de verder ontwikkelde en verbe-
terde L-Jetronic. De dosering van de
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benzine wordt hierbij gebaseerd op de
door de motor aangevoerde hoeveel-
heid lucht met behulp van een kleppen-
systeem en een luchtmengselbemeting,
via een elektrisch aangedreven benzi-
nepomp, filter en drukrege!aar. Men
schept een bestaa nde brandstofkri ng-
loop met constante druk, die gebonden
is aan de elektronisch bediende magne-
tische inspuitopeningen. De dosering
van de hoeveelheid benzine komt daar-
bij terecht op een exacte sturing van de
openingsduur van de magnetische
klep pen. Deze open ingsdu ur wo rdt door
een potentiometer gemeten in verhou-
ding tot de binnentredende hoeveelheid
lucht en andere beïnvloedingswaarden
vi a een elektron isch stu urm echanism e.
Als gevolg van de grotere precisie van
de benzineaanvoer is het mogelijk een
grote nauwkeu righeid te berei ken t.o. v.
de hoeveelheid aangevoerde lucht. Men
verkrijgt hierbij een volledige verbran-
ding van hel mengsel en een minimum
aan schadelijke stoffen in de uitlaatgas-
sen, met als exira wi nstpu nt een gunsti-
ger benzineverbruik. Men kan door een
andere afstelling van de elektronische
inspuiting volledig tegemoetkomen aan
de bijzondere voorschriften, die aan uit-
laatgassen worden gesteld in de Ver-
enigde Staten, zowel als door de spe-
ciale Californiëtest. Voor de laatstge-
noemde voorschriften (die mogelijk ook
in andere Amerikaanse staten en in Eu-
ropese landen van kracht worden) kan
de sturing van de hoeveelheden brand-
stof worden uitgebouwd tot een geslo-
ten kringloop. Daarvoor is een sonde
ontwikkeld, die in het uitlaatsysteem
wordt ingebouwd en die de mogelijk-
heid schept het zuurstofqehalte van de
uitlaatgassen met een geri nge ti jdsver-
traging voortdurend te meten. Door te-
rugkoppeling van de signalen van de
sonde in het totaalbeeld van de meng-
selvoorbereiding [inspuitinq of carbu ra-
teur) kan het brandstof/luchtmengsel
precies op stootsgewijze bemeting
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worden afgesteld. In dit geval is een en-
kelbedkatalysator voldoende om alle
drie de schadelijke uitlaatgasbestandde-
len (koolmonoxyde, onverbrande kool-
waterstoffen en stikstofoxyden) zeer
laag te houden. Aangezien het benzine-
verbruik bij dit systeem zeer laag ligt
heeft men tegelijkertijd een gunstig
brandstofverbruik. Saab zowel als Volvo
gebru iken dit systeem voor hun prcduk-
ten vanaf het modeljaar 1977. in zoverre
deze volgens de CaJiforniëtest worden
geleverd.

Benzineverbruik
Elektronische bouwelementen van gro-
tere omvang vindt men tegenwoordig
behalve bij de benzine-inspuiting ook in
het ontstekingssysteem. De klassieke
bobine-ontsteking met onderbreker-
punten, zoals die jarenlang tot de stan-
daarduitrusting van de auto behoorde,
wordt sedert het modeljaar 1974 in de
Verenigde Staten vervangen door con-
tactloze transistorontsteking. In ons we-
relddeel is die omschakeling nog
gaande en zal vermoedelijk omstreeks
1979/1980 zijn voltooid. Deze snelle
ontwikkeling vormde een reactie op de
hogere eisen aan benzineverbruik en
schonere uitlaatgassen, bovendien ook
op het veri angen naaronderhou dsarme
of on derho udsvri je antsteki ngssystem en
Bij de contactloze transistorontsteking
neemt de in de stroomverdeler onder-
gebrachte - meest contactloze - mag ne-
tisch werkende gever, alleen maar een
signaal van het elektronisch stuurappa-
raat dat de primaire stroom van de bo-
bine schakelt. De onderhoud vergende
onderbrekercontacten zijn hiermee ge-
heel weggevallen. Met de overgang op
contact loze systemen in de stroomver-
deler bereikt men een grotere precisie
en tijdelijke constante van het ontste-
kinqstljdstlp. De instelling van het ont-
stekingstijdstip voor de verschillende
motortoerentallen en belastingen van
de motor geschiedt echter nog steeds
met behulp van mechanische elemen-
ten. Het toerental en de lastafhankelijke
ontstek ingspu ntversteU ing worden
door een centrifugaal verstelsysteem en
een drukelement verricht. Deze mecha-

Bosch lambda sonde

45

2



Elektronica

nische instelelementen zijn bijzonder
eenvoudig, betrouwbaar en weinig-
kostbaar. Zij staan echter bloot. zoals
alle mechanische constructie-elemen-
ten, aan mechanische slijtage. Boven-
dien kan men met behulp van dergelijke
svrernen geen willekeurige, maar alleen
betrekkelijk eenvoudige curven, en dat
alleen afhankelijk van toerental en on-
derdruk, verwezenlijken.
De bovengenoemde eigenschappen
leidden tot de ontwikkeling van elektro-
nisch werkende systemen. De functie
van de centrifugaalverstelling en het
onderdrukelement wordt overgenomen
door een ontstekingsrekenelement. Dit
berekent voor elke afzonderlijke ontste-
king het optimale ontstekingstijdstip
overeenkomstig de ontstekingsbe-
hoefte van de motor, d.w.z. toerental.
motorbelasting, en - waar gewenst -
andere grootheden, zoals temperatuur
en luchtvochtigheid. Bij dit syteem be-
vat het verstellingsmechanisme voor de
ontsteking geen verslijtende onderde-
len meer. De gegevens omtrent het toe-
rental worden door een toerentelmeter
aan het vliegwiel, dus direct aan de
krukas opgenomen. Een dergelijk sys-
teem biedt naast de zeer hoge precisie
en de absolute constante van het ont-
stekingstijdstip, de mogelijkheid ge-
compliceerde instelcurven te verwezen-
lijken en via toerental, belasting en tem-
peratuur verdere beïnvloedi ng sfacto ren
te doen meetellen, voorzover dit nood-
zakelijk is. Bovendien kunnen de presta-
tiemogelijkheden van een dergelijke in-
stallatie in principe onbegrensd ver-
hoogd worden, aangezien de voor de
opwekking van de ontstekingsspanning
nodige bobinestroom wordt geschakeld
door slijtagevrije elektronische elemen-
ten.

Snelheidsregeli ng
In de Verenigde Staten heeft Chrysler
vorig jaar met zijn lean burn ingnition
system een analoog werkende onste-
kingspuntverstelling ingevoerd. Peu-
geot gebruikt op zijn V-6-motoren even-
eens een analoog werkende ontste-
kingspuntrekenaar. De toekomst is ech-
ter wel aan de digitale grote schake-
lingskringen, de microprocessors, zoals
General Motors die voor het komende
modeljaar wil gaan gebruiken. Andere
fabrieken zullen wel volgen.
Verdere elektronische systemen aan de
verbrandingsmotor kunnen hier slechts
kort worden vermeld. Bij de dieselin-
spuiting is gebleken, dat het gebruik van
een elektronisch gestuurde regelaar
nog niet economisch werkt. Momenteel
geeft men zich in brede kring moeite om
met behulp van computers en aanvul-
lende regelingsmogelijkheden te vol-
doen aan de steeds scherper wordende
uitlaatgasbepalingen. Het is mogelijk,
dat ook hier de elektronica een woordje
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mee gaat spreken. Elektronische snel-
heidsregelaars, die onafhankelijk van
klimmen of dalen van de auto zorgen
voor een constante snelheid (Tempo-
mat) hebben in Europa al ingang ge-
vonden en zijn in de Verenigde Staten
zeer populair. In dat laatste land zijn zij
met de vele snelheidsbepalingen bij dag
en bij nacht uitermate geliefd. Een an-
dere mogelijkheid bestaat daarin de
nokkenas door een computer te vervan-
gen_ Men stelt zich hiervan grote moge-
lijkheden voor in de motor als men erin
slaagt de kleppen elektronisch te sturen.
Een dergelijk systeem lost een groot
aantal moeilijke en tot nu toe niet geheel
opgeloste technische problemen op.
Het zal echter wel moeilijk zijn een aan-
vaardbare kostprijs/bruikbaarheid te
vinden, waardoor het gebruik van der-
gelijke systemen wordt gerechtvaar-
digd.
Bij automatische gangwissels voor per-
sonenwagens en voor bedrijfswagens is
nog nauwelijks sprake van elektroni-
sche sturing.
Met het oog op de grotere flexibiliteit
van elektronische sturing en op de sterk
dalende kosten van elektronische ele-
menten, wordt momenteel intensief
gewerkt aan het gebruik van elektronica
voor gangwisselschakeling, instelling
van de hydraulische druk en veilig-
heidsschakelingen ter vermijding van
fouten.
Met sensors worden motortoerental,
belasting van de motor, rijsnelheid en
de stelling van de keuzehandel samen-
gevat en als elektrische waarden toege-
voerd aan de elektronische stuurinstal-
latie. Deze bepaalt uit die gegevens met
behulp van de daarin al opgeslagen ge-
gevens de juiste schakeling zodanig, dat
zonder schokken kan worden gescha-
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keld. De verbindingselementen tussen
de schakelkleppen, elektronica en hy.
drauliek, werken met behulp van een
elektromagnetische drukregelaar. Oe
elektronica laat ook een eenvoudige wij-
ziging van het schakelprogramma, door
gebruikmaking van een geprogram-
meerde schakelaar, toe tijdens het rIj-
den. Op deze wijze kan men een op hoge
prestaties ingesteld rijprogramma om-
stellen op een rijprogramma, dat meer
comfortabel of zuiniger is.

Remmen
Ter verhoging van de actieve veiligheid
van de wagen kan een anti·
blokkeersysteem van de remmen in be-
langrijke mate bijdragen. Dit systeem
heeft ten doel om een blokkeren van de
wielen bij sterk afrem men voora I op een
glad wegdek, te voorkomen. In een der-
gelijke situatie is een voertuig niet goad
bestuurbaar, de remweg wordt langer
dan bij optimale beremming en de auto
kan gaan slingeren of de combinatiekan
gaan scharen. Het antiblokkeersysteem
werkt als volgt. Tu¥en de beide hoofd-
remcilinders en de wielremcilinders be-
vindt zich een drukmodulator. Dezewij-
zigt de remdrukken dusdanig, dat de
verschillende wielen een maximale
remwerking hebben, zonder dat ziJ
daarbij blokkeren. De voor de drukmo-
dulatie vereiste sturingspulsen worden
in het elektronisch stuursysteem aande
wielassen afgenomen. De veelzijdige
logische verbindingen, die nodig zijn
voor constatering van de diverse ver-
houdingen per wiel, kunnen alleen met
elektronische middelen worden gereali-
seerd. Door het gebrUik van zgn.
"groot-integratie" bevat het stuurale-
ment slechts weinig componenten. Ten
dienste van de aan het rem systeem ge-
stelde zeer hoge eisen va n veiligheid en
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betrouwbaarheid is het systeem uitge-
voerd met een controle-inrichting.

Andere mogelijkheden
Iedereenweet, dat voor de bediening
van een auto en de controle van de be-
dieningslementen bepaalde voorzie-
ningen nodig zijn, af is het maar een
waarschuwingslampje voor de ofiedruk.
Daarvoorbiedt de elektronica vele mo-
gelijkheden. Elektronische blinkgevers
met geïntegreerde schakelkringen wor-
den momenteel al voor vijftig pct inge-
bouwd. Ook elektronisch gestuurde
wis·intervalschakelaars zijn zeer ver-
breid.Bij de snelheidsmeters tekent zich
de overgang van mechanisch aange-
draven wervelstroomsystemen naar
elektronischgestuurde draaipulsgevers
af. Bij toerentellers zijn sedert jaren al-
leen elektronische uitvoeringen in de
handel.
Een verdere ontwikkeling gaat in de
richting van een verbetering van de be-
dieningsveiligheid en een zo makkelijk
mogelijke en vooraf overzichtelijke in-
strumentering. Men verwacht bijvoor-
beeldveef van een systeem van contro-
le.waarbij de diverse informaties op bij-
zonder eenvoudige en overzichtelijke
wijze alleen bij het voorkomen van een
fout in een centraal instrument kenbaar
worden gemaakt.
Omde bestuurder ingeval van optreden
van een fout zoveel mogelijk te ontlas-
ten, zijn de mogelijke gebreken in drie
klassen ingedeeld, en door verschil-
lende optische aanwijzingen gesymbo-
liseerd. Rood betekent hoogste gevaar
en vereist een onmiddellijk tot staan
brengenvan het voertuig. Geel duidt op
een dreigende belangrijke schade aan
de auto en vereist onmiddellijk herstel.
Groentenslotte geeft gebreken aan, die
Ie zijner tijd gerepareerd kunnen wor-

den. We noemen hier slechts enkele van
de mogelijke meetwaarden: remdruk,
remvloeistofstand, motoroliepeilstand,
bandenspanning, koelwaterstand, mo-
tortemperatuur. benzinetankinhoud,
remvoeringslijtage, vloeistofstand in
het ruitesproeiersysteem, lampencon-
trole en de toestand van de accu.

Verkeer
Er is al veel geschreven over de af-
stands-waarschuwingssystemen. Het
meest belovende lijkt een oplossing op
basis van radar. De bedoeling is, dat de
bestuurder akoestisch of optisch wordt
gewaarschuwd als hij te dicht achtereen
andere auto rijdt. Dergelijke apparaten
moeten zoveel mogelijk "autarkisch"
(zelfstandig werkend) zijn, dus zonder
extra voorzieningen aan vooruitrij-
dende voertuigen. ook bij slecht zicht
bruikbaar en zo feilloos mogelijk wer-
ken.
Om snel en veilig zijn doel te bereiken
heeft de automobilist bij het begin van
de rit en tijdens de rit tijdig informaties
nodig over het voor hem liggende ver-
keersgebeu ren, evenals voor wat betreft
verkeershindernissen als gevolg van het
weer ofvan andere oorzaken. Een eerste
mogelijkheid daartoe biedt de autora-
dio.
Een nadeel is, dat bij dit appraat de mel-
dingen betrekking hebben op grote ge-
bieden en niet op specifieke weggedeel-
ten en pas dan kunnen worden uitge-
zonden als de verkeersstori ngen een feit
zijn. Deze nadelen bestaan niet bij ver-
keersgeleidesystemen, waarbij men
met behulp van elektronische installa-
ties deels in de wagen, deels langs de
rijbaan of in een centrale de verkeers-
matig gunstigste route berkend, die de

Elektronische transmissiesturi ng
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bestuurder dan tezamen met andere be-
langrijke informaties kan worden toe-
gevoerd. Mogelijke verkeersstaringen
kunnen dan tijdig vooraf worden waar-
genomen of reeds voor het ontstaan
worden vermeden. De bestuurder geeft
zijn reisdoel op in een gericht begelei-
dingssysteem en krijgt dan bij alle krui-
singen een signaal of hij rechtsaf, linksaf
of rechtuit moet rijden. Daarenboven
kan men de bestuurder gegevens ver-
strekken over files, mist. gladheid, toe-
laatbare maximumsnelheden e.d. De
hiervoor noodzakelijke voorzieningen
aan de auto zijn gering en niet groter
dan een autoradio. De invoering van
dergelijke systemen moet gelijke tred
houden met de wegenbouw en de voor-
zieningen daarvan.
Een systeem van automatische gelei-
ding van autmobielen door middel van
een in het wegdek verzonken kabel be-
vindt zich al lang in ontwikkeling. Het
doel van dit Dual-Mode System is voor-
namelijk om het busverkeer in drukke
stadskernen met een geringe behoefte
aan spoorbreedte zoveel mogelijk au-
tomatisch te geleiden, terwijl buiten de
stadskernen normaal aan het verkeer
kan worden deelgenomen. Een dergelijk
massavervoersmiddel onderscheidt
zich van andere tegenwoordig in ont-
wikkeling zijnde, door de belangrijk ge-
ringere investeringskosten.

Complete systemen
Alle elektronische systemen in de auto
zijn in drie functieblokken te verdelen.
Aan de ingangszijde heeft men de ge-
vers voor de gestelde waarden en de
gemeten waarden, die de mechanische
meetwaarden van de auto in elektrische
waarden omzetten, een elektronische
verwerking van deze ingangswaarden
en aan de uitgangzijde de instelappara-
tuur en de signalering.
De samenbouw van verschillende sys-
temen tot een compleet systeem leidt
tot de zgn. centrale elektronica. Hierbij
kunnen door meervoudig gebruik van
meetwaardegevers voor verschi.lende
deelsystemen en door het semenvee-
gen van elektronische meetwaarden-
verwerking in een enkele elektronische
stuurgroep belangrijke kosten worden
bespaard en een gecomprimeerde sa-
menstelling van het gehele apparaat
worden bereikt. Zo is bij voorbeeld een
combinatie mogelijk van benzine-
inspuiting en ontsteking, omdat beide
systemen als voornaamste informatie
de motorgebruiken, zoals het motortoe-
rental en de motorbelasting. Een nog
verdere samenvoeging van verschil-
lende systemen zou naast de benzine-
inspuiting en de ontsteking bij voor-
beeld ook de elektronische sturing van
de automatische transmissie en de prio-
riteitscontrolepunten van de auto om-
vatten. •
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