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Daar kun je van denken wat je wilt, maar de voor-
uitgang van de elektronica is ook in de auto niet te
stuiten. Als je dit al zou willen. Tenslotte zal het
vooral de elektronica zijn die het droombeeld kan
verwerkelijken dat over tien of vijftien jaar in het
verkeer heel weinig, misschien zelfs helemaal
geen doden meer vallen. Zoals de Europese Unie
dat nastreeft en met hen vele autofabrikanten en
toeleveranciers.
Voor de jeugd van vandaag is elektronica vanzelf-
sprekend, met allerlei automatische functies die je
continu helpen en op de hoogte houden. Niet
meer vanzelfsprekend is om zo vroeg als maar kan
je rijbewijs te halen, met als hoogste ideaal daarna
het eerste eigen autootje. Niet weinigen, vooral
onder hen die zichzelf als autoliefhebber zien, vin-

den al die elektronische rijhulpjes in nieuwe auto’s
maar niks. Een beschaafd mens moet toch min-
stens zelf kunnen lezen, schrijven, rekenen en een
auto besturen?

Kan het ook te veilig worden?
Ook in het elektronisch tijdperk blijft dat eigenlijk
zo, omdat de automobilist er altijd voor verant-
woordelijk blijft dat er geen ongelukken gebeu-
ren. Niet als de elektronische hulpjes onverhoopt
uitvallen en ook niet als ze wel hun werk doen.
Maar als Audi laat zien wat er aan elektronische
hulp is en waaraan al wordt gewerkt, lijkt het toch
of elektronica de macht in de auto overneemt.
Waarbij duidelijk mag zijn dat Audi als voorbeeld
genomen mag worden voor vele merken die ge-

avanceerde hulpsystemen ontwikkelen en toepas-
sen. Wat de gedachte oproept dat er wel iets voor
te zeggen is om beginnende rijders te weren uit
auto’s vol veiligheidselektronica, tot ze eerst ge-
leerd hebben zelf veilig te rijden.
Een andere kant van de zaak is dat onderhouds-
beurten zo steeds essentiëler worden. Van het
grootste belang is controle en diagnose op alle
veiligheidssystemen om zo zeker mogelijk te zijn
dat ze nog goed werken. Neem hulpjes die een au-
tomatische noodstop uitvoeren als een botsing
dreigt. Die hoeven als alles goed is hoogst zelden
te werken, dus merkt een automobilist in het da-
gelijks gebruik niet meteen of er aan zulke syste-
men iets mankeert. Maar hij rekent er wel op dat
het zal werken als de nood echt aan de man komt.

Jumbo-puzzel
We reden met een Audi A5 Sportback met (onder
veel meer) Lane Assist rijbaanbewaking. Per ca-
mera achter de voorruit herkent het systeem rij-
baanmarkeringen en gaat boven 65 km/h daarop
reageren. Via de elektrisch aangedreven bekrachti-
ging gaat het stuur trekken als je te dicht bij een
lijn op de weg komt. Op wens kan ook een trilap-
paraat in de spaken van het stuurwiel een waar-
schuwingssignaal geven.
Dat moet je dan in de instelmenu’s met de Multi
Media Interface knoppen aanzetten, waarbij je ook
kunt kiezen hoe gevoelig de rijbaanassistent zal
reageren. Audi is trots dat in de gevoeligste stand
de auto automatisch middenin zijn rijbaan wordt
gehouden. Duurdere modellen (A7, A8) hebben
een kleurencamera, deze onderscheidt bij weg-
werkzaamheden ook tijdelijke gele lijnen van de
permanente witte lijnen. Dat u het maar weet. Wij
niet, dus vonden we dat de auto vervelend vaak
zachtjes trok in het stuur met de rijbaanassistent
aan. Zo onderscheid je authentiek stuurgevoel niet
meer van elektronische hulpverlening. We hadden
hem dus wat ongevoeliger moeten instellen, als we
van die mogelijkheid hadden geweten.
Anderzijds herkende de camera op tweebaanswe-
gen lang niet altijd de wegbelijning. Dat wordt wel

Elektronica beveiligt alles
Audi toont veiligheidsassistenten van nu en morgen

Tientallen jaren was het vanzelfsprekend om liefst meteen op je achttiende te leren rijden. 

De ervaring leerde dat dan nog een jaar of vijf rijpraktijk nodig was om echt verantwoord en

veilig door het verkeer te leren bewegen. Nog sneller dan we al verwachtten leert de auto nu

om zelf te rijden, zo zien we bij een Audi Active Safety Workshop. Elektronische hulpjes nemen 

de macht over, lijkt het.

De botswaarschwuing Pre Sense kan met een laserscanner en een
camera uitgebreid worden. Hij ziet de afrastering links en de -
voor deze proef - opblaasbare auto’s. In dit geval is uitwijken niet
meer mogelijk en treedt de automatische noodstop in werking
als de bestuurder niets doet.
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in het meterpaneel aangegeven, maar dan moet je
weten dat naast het systeemfunctiesymbool ook
lijntjes dienen te verschijnen. Niet handig, als je
daarvoor steeds op het dashboard moet kijken
ofwel onzeker blijft of de auto zal reageren wan-
neer je lijnen op de weg te dicht nadert. Kortom,
je mag nooit blindvaren op de hulpjes. En als een
automobilist bij de werkplaats klaagt dat het niet
goed werkt, ga dan eerst na of de rijder wel weet
wat hij kan verwachten en hoe het hulpje inge-
steld kan worden.
Naast de Lane Assist zien we de verklikker van ac-
tieve cruise control. Hier wordt aangegeven of een
voorgaande auto is herkend en welke afstand is in-
gesteld die tot een voorganger moet worden aan-
gehouden. Het display tussen de meters kan ook na-
vigatiepijlen en de ingestelde radiofrequentie weer-
geven. Of door de camera herkende snelheidsbor-
den, waarbij tijdens ons testritje geen enkel bord
over het hoofd werd gezien. Voor onervaren rijders
is wat het meterpaneel allemaal zegt een geweldige
puzzel. We trekken nog maar eens van leer: eigenlijk
moest je eerst het instructieboek leren en daarin
verplicht examen doen, voor je in een dergelijke ge-
avanceerde auto wordt losgelaten.

Slimmere sensoren
Tot hier toe ging het over hulpsystemen die er al
zijn, maar Audi liet ook veel zien van wat er nog bij
kan komen. Van automatische besturing bij parke-
ren parallel of dwars op de rijrichting kijken we
niet meer op. Ook een auto die zichzelf in en uit
een wat krappe garage parkeert met een druk op
de afstandsbediening zagen we als experiment al
bij meer merken. Evenzo een nog niet in productie
toegepaste file-assistent die de auto geheel auto-
matisch laat meerijden in een file, inclusief sturen,
tot 60 km/h. Maar met nieuwe sensoren maakt
Audi al bekende veiligheidssystemen nog een
stukje beter.
Zo horen we van chef rijassistentiesystemen Tho-
mas Müller dat lasersensoren erbij gehaald wor-
den in noodremsystemen, omdat ze met 150 gra-
den zichthoek een veel bredere blik  hebben dan

Wat zien ingewijden op het meterpaneel? De file assistant staat aan, middenin. Schuin rechts erbo-
ven een groen symbool dat de rijbaan is herkend. Langs de snelheidsmeter de verklikker dat cruise
control is ingesteld. Onderin die meter blijkt dat een voorligger is herkend. Je moet het maar weten.

Zo ziet de kruisingassistent eruit, zie het meterpaneel. Als head-up display waarschuwt een niet te
missen rode balk. Head-up waarschuwingen worden haast onvermijdelijk om de belangrijkste ge-
varen duidelijk onder de aandacht te brengen.
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radar en gedetailleer-
der waarnemen. Bij de
file-assistent zijn twee
radars voorin de auto
betrokken om afstan-
den en snelheden te
meten, acht ultrasoon
sensoren voor de na-
bijbewaking en een
camera om onder
meer te herkennen of
er echt file gereden
wordt in een langere
rij auto’s. De camera
ziet ook of de voorlig-
ger wat naar links of
rechts stuurt, zodat je
auto dit trouw kan volgen. De handen moeten wel
aan het stuur blijven, anders schakelt de assistent
na enige tijd uit. Inductieve opnemers in de stuur-
wielrand registreren de hand aan het stuur, die al-
tijd klaar moet zijn om in te grijpen als de elektro-
nica mocht falen.
Lasermeting verbetert de file-assistent omdat
daarmee ook de naastliggende rijbanen bewaakt
kunnen worden. Datzelfde wil Audi toepassen bij
zijn ‘pre crash’ systemen die waarschuwen en in-
grijpen bij een dreigende botsing. Wanneer een
obstakel in de baan van de auto wordt waargeno-
men zien een camera en lasersensorsysteem of er
ruimte is om uit te wijken. De elektronica rekent
verder tot welk moment uitwijken nog fysiek mo-
gelijk is, als daarvoor ruimte werd gezien. Pas
daarna gaat de assistent een automatische volle
noodstop uitvoeren. Dus ofwel als er geen ruimte
is om uit te wijken, ofwel als de bestuurder niet
uitwijkt terwijl dat nog mogelijk is. Uiteraard nadat
de assistent voordien heeft gewaarschuwd voor
het botsrisico, zodat de bestuurder zelf kan rem-
men of uitwijken, voordat de assistent op het laat-
ste moment automatisch remt.
Er komt ook een remassistent voor in de stad. Die
werkt tot 65 km/h, daarboven de zojuist beschre-
ven pre crash remhulp. Hier wil Audi de PMD sen-

sor inzetten, Photonic Mixer Device, ontwikkeld
met subsidie van Audi. Het is een soort beeldchip
die net als radar reflecties meet, maar in dit geval
van licht, en daaruit afstanden en snelheden van
objecten kan berekenen. Veel gedetailleerder dan
radar, ook bij donker of slecht zicht. Het bereik is
20 meter, zegt Audi, genoeg om in stadsverkeer
voetgangers of fietsers tijdig waar te nemen. En
om automatisch vol in de remmen te gaan als de
bestuurder niet tijdig iets doet.

Met de aanhanger achteruit
Nog even, zouden we haast zeggen, en de met
sensors volgestopte voorbumper van een auto is
een duurder onderdeel dan de motor. Voor de
kruisingsassistent moet er eventueel nog een
breedbeeldcamera en een radar bij. De camera in
de neus kijkt met zijn fish-eye lens om de hoek op
onoverzichtelijke kruisingen, een radar waakt ook
voor aanstormende voertuigen en meet hun snel-
heid. Kortom, nog voordat je de kruising oprijdt en
zelf ziet of er wat aankomt neemt de auto het al
waar. Hij zal waarschuwen en kan zo nodig auto-
matisch remmen.
Nog beter wordt het met Car2X-communicatie. Als
auto’s over kortere afstanden elektronisch contact
houden heb je geen radar en camera meer nodig. >

Automatisch achteruit steken met de aanhanger, op het standaard MMI display het beeld van de ca-
mera achterin. Sturen gaat vanzelf, met de hand aan de MMI-knop achter de pook kan de koers wor-
den bijgesteld.
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Dan ‘zien’ auto’s elkaar met hulp van GPS plaatsbe-
paling en onderling contact via een WLAN 802.11p
draadloos netwerk. Alleen is de bewaking met ca-
mera en radar nog nodig zo lang niet elke auto
deelneemt aan een Car2X netwerk.
Ook achterin een Audi zitten twee radars die bevei-
ligen bij aanrijding van achter en dienen voor de
blinde hoek detectie van de Side Assist inhaalassis-
tent. Met dezelfde radars kan beveiligd worden bij
achteruit steken vanuit een parkeerplaats dwars op
de rijrichting. Komt er wat aan, dan waarschuwen
ze. Overwogen wordt nog of automatisch remmen
daarbij zou moeten. Dat is dan wel weer een han-
dig hulpje. Met nog een leuke uitbreidingsmoge-
lijkheid: bewaking bij openen van het portier, via
dezelfde radar. Experimenteel werd aangetoond
dat fietsen of scooters ook waargenomen worden
en dat de waarschuwing niet afgaat als een aanko-
mend voertuig genoeg afstand houdt om langs
het geopende portier te gaan.
Zelfs de trekhaak kan elektronisch worden. Audi
ontwikkelde een stuurassistent voor achteruit rij-
den met aanhanger, voor velen geen gemakkelijke
opgaaf. Een ring om de trekhaakkop neemt waar
hoe de aanhanger draait ten opzichte van de auto.
In het experiment is er ook een achteruitrijcamera,
die de trekboom van de aanhanger laat zien, met
een ingetekende streep voor rechtuit. Automa-
tisch corrigeert de stuurinrichting naar recht ach-
teruit rijden. Met de MMI knop kan bijgestuurd
worden, om de aanhanger rechts- of linksaf een
inrit in te rijden. Echt handig!

Nieuwe lichtfuncties
Lichttechnicus Manuel Brosinger laat ons wat
nieuwtjes zien die snel in productie zouden kun-
nen. Wat dacht u van een laser mistachterlicht,
nauwelijks te zien als er geen mist is, maar over-
duidelijk als het laserlicht in mistwolken weer-
kaatst? Nu nog ziet Audi weinig in laserlicht als op-
volger voor led koplampen: “Het verbruikt meer

energie, we zien er geen voordelen in”. Voorlopig
zijn er nog volop nieuwe mogelijkheden met led’s.
Ook bij andere merken zagen we de volgende
stap, led-matrix koplampen. Dat maakt adaptieve

verlichting veel eenvoudiger, zonder bewegende
delen om het licht hoger, breder of opzij te laten
stralen. In plaats daarvan schakel je in een veldje
van led’s lichtpunten aan of uit. Ook handig om
een stukje uit de lichtbundel weg te halen zodat
ander verkeer niet verblind wordt. Of een extra
lichtje aan te zetten als infrarood nachtzichtappa-
ratuur iemand op of naast de weg waarneemt.
Heel kort wordt die plaats dan belicht door één of
meer led’s aan te zetten, effectief waarschuwings-
teken dat de rijder hier moet opletten.
Sterk opgekomen in verlichtingselementen is de
(plastic) lichtgeleider, die als lens kan dienen of
om mooie patronen in achterlichten en richting-
wijzers te maken. Juist niet met hele rijen led’s,
maar veel goedkoper met één of twee led’s op de
uiteinden van een lichtgeleider. Met daarin laser-
gesneden prisma’s om het licht de gewenste rich-
ting op te sturen.

Andere lichtdragers
Het nieuwste is de oled, de organische led, feitelijk
een organisch vlies in plaats van een in plastic ge-
goten halfgeleider. Geeft geen sterk licht, maar een
heel verlicht oppervlak dat het zeer goed zou doen
in interieurverlichting. Alleen kan het niet tegen
hogere temperaturen, dat maakt toepassing in de
autoproductie nog lastig. Het idee is dat oled op-
pervlakken bijvoorbeeld de automobilist met op-
lichtende sporen kunnen verwelkomen, en naar de
juiste bedieningsorganen wijzen. Nog wilder is het
experiment met een oled achterpaneel op de auto,
dat met lichteffecten aangeeft wat de auto doet.
Het licht stroomt naar links of rechts bij sturen,
naar voor of achter bij remmen en optrekken, het
stroomt sneller naarmate de auto sneller rijdt.
Maar dat is niet direct voor morgen. Nog maar net
begint ook een andere nieuwe ontwikkeling in led
licht, MID. Dat staat voor moulded interconnected
devices. Het gaat hier om kunststof met daarin ge-
leidende metaaldeeltjes, dat in elke gewenste
vorm gegoten kan worden. Met een laser worden
in dat kunststof deel stroombanen gebrand, waar-
bij de kunststof verdampt maar de metaaldeeltjes
overblijven. Deze worden vervolgens gegalvan-
iseerd, en zo wordt het kunststof deel een print-
plaat waar leds op gemonteerd kunnen worden.
Een droom voor ontwerpers, die verlichting kun-
nen maken waar geen platte vlakken meer in hoe-
ven te zitten als printplaat.

Drive by wire
Tot slot zingt ondersteltechnicus Tilo Koch de lof
van ‘drive by wire’, vervanging van mechanische
bediening door elektronische. Op zich niks nieuws,
maar enigszins tot onze verbazing horen we dat
het ook al zes jaar in de EU wettelijk wordt toege-
staan. Uiteraard mits genoeg veiligheden worden
ingebouwd zoals reserve-voeding en dubbele re-
geling met zelfdiagnose. We spreken dan van stu-
ren en remmen ‘by wire’.
Wat kan er allemaal als de mechanische stuurko-
lom plaats maakt voor elektromotoren en draden?

Mooi uitgevoerd, de waarschuwing bij portier openen als rode
lichtstreep. Zonder waarschuwing ziet het eruit als gewoon een
zilverkleurig sierlijstje rond het decoratiepaneel.

Simpeler wordt het allemaal niet, de led koplamp van een Audi
A6 bevat liefst 200 onderdelen.

De luxe auto van nu zit al rondom vol sensoren. Een klein botsinkje kan zo grote technische en financiële gevolgen krijgen. Een voorruit
vervangen wordt ook lastig, met camera’s en sensoren bovenin.

Radar achter
Audi side assist
Audi pre sense rear / plus

Frontcamera
Audi active lane assist
ACC stop&go
Verkeersbordherkenning
Audi pre sense / front / plus
Audi adaptive light met variabele lichtbundel

Ultrasoonsensoren opzij
Parkeerassistent

Camera achter
Parkeerhulp plus met
 camera
Parkeerassistent met
 camera

Ultrasoonsensoren achter
Parkeerassistent
ParkeerassistentUltrasoonsensoren voor

ACC stop&go
Parkeerassistent
Parkeerassistent

Infraroodcamera
Nachtzichtassistent met
voetgangerherkenning

Front-radarsensoren
ACC stop&go
Audi pre sense / front / plus

SARA-sensor
ESP
Audi pre sense basic

Crash-sensoren
Variabele frontairbags
Zij-airbags
Botsbeveiliging achter
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“Makkelijk links of rechts gestuurde auto’s maken,
makkelijk variabele stuuroverbrenging maken. De
motor laten zakken omdat de stuurinrichting niet
meer eronder of erachter moet, maar vóór de
motor kan, onmogelijk met een mechanische
stuurkolom. Het stuurwiel kan afgekoppeld wor-
den bij een automatische stuuringreep, die kan
een onwetende bestuurder dan niet tegenwer-
ken.” Wel een opgaaf, geeft Koch toe, om het ge-
wenste stuurgevoel in te bouwen met een motor-
tje dat tegendruk geeft in het stuurwiel.
Shift by wire op een geautomatiseerde transmissie
maakt volautomatisch inparkeren mogelijk. Zoals
we zien met auto’s die op afstand bediend zelf-
standig in een garage parkeren. Moderne automa-
ten hebben al elektronische bediening, die kun je
schakelen met een draaiknop (Jaguar/Land Rover),
een hendeltje (BMW/Mercedes), of een automati-
sche stuureenheid.
Ook remmen ‘by wire’ is al realiteit. “Noodzakelijk
bij elektrische en hybride auto’s voor terugwinning
van remenergie”. Da’s waar, hybrides remmen nu al
eerst op hun elektromotor en dat wordt dan aan-
gevuld met de wielremmen tot de gewenste ver-
traging. Hoe sterker de elektromotor, hoe beter
die door omschakeling naar generator kan dienen
als rem, merkten we al bij proefritten met diverse
elektrische auto’s. Zoals Tilo Koch zegt, dit maakt elektronische remregeling noodzakelijk: hoeveel

remkracht uit de elektromotor/generator komt en
hoeveel de wielremmen moeten toevoegen. Koch
noemt ook de kansen met supercondensatoren om
snel de bij afremmen opgewekte stroom op te ne-
men, wat accu’s niet kunnen. Met supercaps kun-
nen sterke elektromotoren een zeer aanzienlijke
remkracht leveren, uitsluitend ‘by wire’ te regelen.
Maar daarnaast zouden ABS en ESP systemen een-
voudiger worden, met rembediening by wire kun-
nen makkelijk alle wielremmen afzonderlijk aan-
gestuurd worden. Tractieregeling, stabiliteitsrege-
ling, ABS, het wordt dan allemaal gereduceerd tot
een stukje programma in het stuurorgaan voor het

remsysteem, zonder hydraulische regelblokken,
pompen en bekrachtigers. Met een klein stapje
verder worden sturen en remmen ‘by wire’ aan el-
kaar gekoppeld, om het stuurgedrag van de auto
optimaal veilig te maken.
De oude autoliefhebber zucht nog eens diep.
Vroeger moest je met gevoel in het stuur en het
gevoel in je achterwerk aanvoelen of de auto de
gewenste kant op stuurde en kon je eventueel
met een gevoelige remvoet wat over- of onder-
stuurgedrag oproepen. Eerder dan we denken
mag je straks al blij zijn als je het stuur nog vast
mag houden, terwijl feitelijk heel de auto zichzelf
elektronisch bedient.

In een ‘by wire’ cockpit zijn
schakelconsole, pedalencon-
sole en stuurkolom volledig
losstaande delen. Het tand-
heugel stuurhuis zit hier vóór
de elektromotor. Merk op dat
ook de voorwielremmen puur
elektrisch bediende klauwen
hebben.

Compleet ‘by wire’ onderstel
voor een Audi e-tron studie,
met grote elektromotor ach-
ter en een kleinere voorin.
Kijk goed: de sterke achterste
motor kan wielremmen over-
bodig maken, voorzien Audi-
ontwikkelaars. Het benodigd
remvermogen achter is be-
perkt en kan met generator-
werking worden bereikt.

Een laser mistachterlicht zou
al gauw in productie kunnen.
Alleen als er ook echt mist is
zie je de laserbundel, die een
streep op de weg zou kunnen
projecteren als veiligheidsaf-
stand aanwijzing.

In een schaalmodel liet Audi wat mogelijkheden met oled lichtvlakken zien. De witte lichten op de
flank zouden je bij nadering van de auto naar de deurgrepen leiden, als voorbeeld.

Meer over actieve veiligheidssystemen
Drie animaties waarvoor de links in het maanddossier op www.amt.nl/januari2012 zijn te
vinden laten enkele toekomstige veiligheidssystemen in actie zien waar Audi nu aan
werkt. Ook vindt u daar verwijzingen naar eerdere AMT-artikelen over vergelijkbare vei-
ligheidssystemen waarvan andere merken ons al een voorproef lieten zien.
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