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Сучасний автомобіль представницького класу є складним багатофункціональ-
ним об'єктом, який містить велику кількість різноманітних електронних компонентів. 
На сьогоднішній день, у більшості автомобілів, що містять мультимедійні системи, 
передача звуку та відео до кожного пасажира здійснюється за допомогою  аналого-
вого сигналу. Швидкість передачі даних по шині CAN становить максимум 1 Mбіт/с. 
Швидкість передачі даних по шині CAN недостатня для передачі високопродуктивних 
мультимедійних додатків, тому вона використовується для передачі лише керуючих 
сигналів [1]. 

Для реалізації складної інформаційно-розважальної системи,в якій здійснюється 
передавання телевізійних сигналів, необхідна широкосмугова лінія передачі даних. 
Наприклад, для передачі одного цифрового телевізійного сигналу зі стереозвуком 
необхідно забезпечити швидкість передачі даних не менше 6 Мбіт/с. При викорис-
танні аналогової системи в автомобілі потрібно передбачити кількість ВЧ-кабелів і 
пристроїв передавання, що дорівнює кількості місць в автомобілі. Це ускладнює як 
прокладання таких ліній зв'язку,так і знижує надійність такої системи. Окрім того, таку 
систему важко переналаштовувати для передачі іншої інформації. 

Використання оптичної шини MOST зробило можливим обмін даними між інфо-
рмаційно-розважальним центром та споживачем у цифровому вигляді. Позначення 
цієї системи походить від "Media Oriented Systems Transport". Це означає, що на про-
тивагу до шини CAN, пакети даних з конкретними адресами передаються визначе-
ному одержувачу. Передача даних за допомогою оптоволоконної лінії дозволяє не 
тільки скоротити кількість проводів, але і значно підвищити швидкість передавання 



 
 

даних – до 21,2 Mбіт/с. Кількість пристроїв підключених до такої шини може сягати 
64. Задля підвищення надійності системи використовується надлишкова подвійна 
конфігурація кільцевої топології [2]. 

Конкуретом даної технології є внутрішня мережа типу Ethernet, яка легко справ-
ляється з передачею відеосигналу високої чіткості відразу від декількох джерел – 
вбудованих камер, відеоплеєра і навігаційної системи. Компанія Analog Devices роз-
робила систему розподілу звукового сигналу для використання в автомобілях, вста-
новленням в інформаційно-розважальних системах шини Ethernet AVB. Технологія 
Audio Video Bridging (AVB) дозволяє усунути потенційні проблеми при переведенні 
професійного аудіо-та відео-контенту в мережу Ethernet. Для побудови багатокана-
льних аудіосистем в автомобілях впроваджено використання шини A2B (Automotive 
Audio Bus). Застосування цієї шини дозволяє зменшити масу кабельної електропро-
водки до 75%, забезпечуючи при цьому високу точність передачі цифрового потоку 
даних. Передача даних здійснюється шляхом мультиплексування (передачі даних з 
часовим поділом каналів). Одночасно з передачею даних забезпечується двосторон-
ня синхронізація даних, часу, сигналів управління і напруги живлення по одиночній 
або подвійний кручений парі. A2B забезпечує пряме підключення між пристроями а 
також між цілими ланками пристроїв. В якості головного пристрою використовується 
приймач і хост-контролер. Він є генератором часових міток, здійснює синхронізацію і 
кадрування всіх підлеглих вузлів. Застосування цієї шини дозволяє зменшити масу 
кабельної електропроводки на 75%, забезпечуючи при цьому високу швидкість пере-
дачі цифрового потоку даних. Шина оптимізована для аудіо додатків, забезпечуючи 
високу якість звуку при зниженні вартості системи в кілька разів у порівнянні з вико-
ристовуваними в автомобільній промисловості системами [1]. 
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