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12 V netwerk

12 V accu

Bidirectionele omzetter 12/48 volt 48 V Li-ion accu 48 V starter/generator

 Natuurlijk moet de ontwikkelingsafdeling van een 

autofabriek voor ogen hebben wat het publiek 

over vijf tot tien jaar wil, wat ze nodig hebben en 

wat technisch mogelijk zal zijn. Maar Audi, dat 

best een paar centen heeft uit te geven, gaat er 

wel heel ver in met zijn in 2010 gestarte Urban 

Future Initiative. Een soort wedstrijd tussen vijf 

architectenbureaus om een megapool van de 

toekomst te ontwerpen. We horen van alle kanten 

dat er steeds meer miljoenensteden komen, waar-

uit Audi de voorspelling trekt dat in 2030 zestig 

procent van de wereldbevolking zal wonen in een 

stadsgebied met minstens acht miljoen inwoners. 

We zeggen het er nog maar eens bij: de Randstad 

in ons land valt ook onder die defi nitie. 

 Ja, en? Dit telt als een argument voor elektri-

sche auto's, in die stadsgebieden rij je kortere 

afstanden wat best elektrisch kan en schone lucht 

is er heel belangrijk. Het zal er druk zijn, vandaar 

studies voor supercompacte één- en tweezitters. 

Maar Audi wil het breder aanpakken, met een 

compleet beeld van planning en aanzien van 

megasteden in de toekomst. Daarom het Urban 

Future Initiative, wat Audi helpt aan ideeën hoe 

de mens van de toekomst zal leven. Waaruit volgt 

welke vervoermiddelen men zal willen gebruiken. 

   

 Elektrische turbo 
 Het zal vast wel, dat in die toekomststeden elek-

trisch rijden zeer gewenst is. Maar niet iedereen 

blijft in die steden, je moet ook verder weg 

kunnen. En het is zeker nog niet morgen dat het 

elektrisch rijden uitbreekt, voorlopig gebruiken 

we nog vooral de bekende motoren. Hoe krijgen 

we die dan nog schoner en zuiniger? Daar heeft 

Audi zeker ook ideeën voor. Alleen: hoe dichter 

bij productie, hoe minder men kwijt wil over wan-

neer het komt. 

 Zo proberen we een ongewone A6 3.0 TDI bi-

turbo, met een elektrische en een gewone turbo. 

Het kleine elektrische exemplaar is na de tussen-

koeler gemonteerd, als hulpje voor de grote turbo 

die door uitlaatgas wordt aangedreven. Bij fl ink 

gas geven heeft die grote turbo wat bedenktijd 

nodig, weten we. Dan gaat de elektrische turbo 

meteen aan, totdat de grote turbo op druk is. Bij 

de oefening 'volgas uit stilstand optrekken' voel 

je het verschil zeer duidelijk, als de elektro-turbo 

met een knopje aan of uit wordt gezet. Zonder 

elektrische hulp moet je echt twee tot drie secon-

den wachten voor er serieus wat gebeurt in het 

motorruim. 

 Maar wat heeft volgas wegsprinten met de 

toekomst te maken? Wel, hoe sneller en soepeler 

de motor bij lage toeren oppakt, hoe beter voor 

het verbruik doordat de bestuurder minder neigt 

het gas extra diep in te trappen. In de standaard-

Nieuwe motortechniek, nieuwe brandstoffen, nieuwe steden

Audi overdenkt de toekomst
Hoe de mobiliteit van morgen eruit zal zien wordt veel besproken, maar dat levert geen een-

duidig beeld op. Wordt alles elektrisch, of voorlopig hooguit hybride? Komt waterstof op als 

nieuwe brandstof? Gaan we door de stad op de scooter, met een deelauto, of nog anders? 

Een Audi Future Lab-presentatie gaf ons een zeer afwisselende vooruitblik.
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Voor start-stopsystemen denken de grootste Duitse autobou-

wers aan -en 48 V netwerk voor als de verbrandingsmotor 

afgekoppeld is, en voor snelle herstart.
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 F12 als elektro-laboratorium 
 Onder de verzamelaanduiding e-tron gaat Audi 

allerlei dingen doen met elektrische aandrijving, 

waaronder ze ook hybrides tellen. Hoewel dat 

dan weer niet consequent gaat, daar de al op de 

markt gebrachte A6, A8 en Q5 hybrides nog geen 

'e-tron' heten maar gewoon 'Hybrid'. 

 Het begint eind dit jaar pas echt met de puur 

elektrische A8 e-tron in zeer beperkte oplage. 

De volgende stap wordt een A3 e-tron plug-in 

hybride die in 2014 verschijnt. Voorzien van een 

1.4 TFSI benzinemotor met voorin de transmissie 

een 20 kW elektromotor, gevoed door een 12 kWh 

lithium batterijpakket. Vervolgens komen derge-

lijke varianten van de A4 en Q7, belooft Audi. 

 Het ontbreekt niet aan e-tron studiemodellen met 

uiteenlopende opzet, waarbij bijvoorbeeld ook 

gedacht wordt aan een e-tron quattro met elek-

tromotor achter en verbrandingsmotor voorin. 

Met de mogelijkheid ook voorin dan weer een 

elektromotor achter de verbrandingsmotor op te 

nemen. Een driejarig, gesubsidieerd studieproject 

e performance moest maar eens op een rij zet-

ten wat er allemaal zou kunnen met elektrische 

aandrijving. Dat leidde tot de F12, die eruit ziet 

als een R8 e-tron met een paar andere details. 

Met hulp van een rij universiteiten, Bosch en on-

derzoeksbureau Fraunhofer Instituten is die F12 

opgebouwd als een modulaire drager voor elektri-

sche aandrijfsystemen. Er kunnen dus allerlei 

onderdelen in verschillende versies geprobeerd 

en gecombineerd worden. 

 Zo heeft hij voorin een synchrone elektromotor 

met twee versnellingen en een diff erentieel eraan. 

Achterin liggen twee asynchrone elektromotoren 

die apart aangestuurd worden voor 'torque vec-

toring', besturing op verschillend motorvermogen 

links en rechts. Elke motor levert 50 kW, in een 

auto van 1700 kg. Ze verbruiken samen minder 

dan 160 Wh/km zodat je op ongeveer  32 kWh 
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In het F12 prototype test Audi nieuwe opstellingen voor elektrische aandrijving. In de middentunnel zit een ander soort accupakket 

dan het pakket dwars achter de cabine. Daar weer achter staat de regelelektronica, vlak voor de dubbele elektromotor achterin.

Tussenkoeler Bypassklep

Elektrische turbo

Gasklep

Roetfi lter

UitlaatgasturboEen elektrische 

turbo, die draait op 

stroom uit gerege-

nereerd remenergie, 

zou een einde maken 

aan het ‘turbogat’ bij 

optrekken vanaf laag 

toerental.

opstelling met twee (kleinere) uitlaatgasturbo's 

gaat bovendien, zo zegt onze begeleider, veel 

uitlaatgaswarmte in de turbo's verloren. Dan 

warmt de uitlaatgasreiniging langzamer op naar 

bedrijfstemperatuur. Bij een elektrische turbo heb 

je dat niet. De aandrijving van die turbo is nog 

steeds gratis, namelijk met stroom die bij remmen 

wordt teruggewonnen. 

 Nog net weten we los te peuteren dat de e-turbo 

op 48 volt loopt. "Kan wel op 12 volt, maar dan 

heb je weinig vermogen." Maar hoeveel toeren de 

e-turbo draait, hoeveel vermogen hij opneemt, of 

enig ander detail mogen we niet vernemen. 

   

 48 V start-stop voor PEA 
 Dat met die 48 volt moeten we kennelijk serieus 

opvatten, we komen het weer tegen bij een Audi 

met start-stopsysteem en de mede op navigatie-

gegevens gebaseerde Predictive Energy Assistant 

(PEA). Hierin test Audi een 48 V startgenerator, 

gevoed door een aparte Li-ion-accu. De generator 

kan hier dus ook als startmotor werken en via 

de Multi-V-riem heel snel de verbrandingsmotor 

aanslingeren. Het gaat inderdaad zo goed als 

onmerkbaar in een A8 die met een PEA-systeem 

vaak afslaat. 

 Dat vaak afslaan vraagt ook om een 48 V systeem, 

waarop elektrische verbruikers inclusief airco, 

stuur- en rembekrachtiging blijven draaien terwijl 

de verbrandingsmotor stilstaat. Zelfs tijdens het 

rijden, omdat PEA zijn best doet vaak te 'zeilen', 

de auto zonder aandrijving laten uitrollen met 

geheel afgekoppelde verbrandingsmotor. Het is 

niet alleen een overtuiging van Audi, dat een 48 V 

systeem met meer elektrische energie noodzake-

lijk wordt. Samen met BMW, Mercedes, Porsche en 

Volkswagen zijn ze al bezig standaards te ontwik-

kelen voor zo'n systeem, zodat toeleveranciers 

bijpassende onderdelen en apparaten kunnen 

ontwikkelen. 

 Want Audi is ook echt niet de enige die zoiets als 

PEA ontwikkelt. Deze energie-assistent gebruikt 

om te beginnen GPS- en navigatiegegevens om 

vooraf te weten welke wegsituatie de auto voor 

zich heeft. Concreet wordt het MMI Navigation 

Plus-systeem van Audi uitgebreid met gegevens 

over hoogte en helling van wegen, iets wat voor 

trucknavigatie toch al belangrijk en beschikbaar 

is. Zo weet PEA wanneer de auto helling-af kan 

uitrollen, of vertragend kan uitrollen omdat over 

een paar kilometer een stad wordt binnengere-

den of een andere snelheidsbeperking ingaat. 

 PEA zou bij de energiesparende aandrijfregeling 

ook rekenen met de belading van de auto en 

speciale omstandigheden als een gemonteerde 

dakkoff er. 
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Audi’s ontwerpafdeling heeft een ruime blik op mobiliteit, getuige deze elektrische fi ets. Hij haalt 80 km/h en kan elektronisch 

geregeld wheelies maken.

CO 2 -neutraal met synthetische brandstof
Voor het moment is het grote doel bij auto's om 

de productie van nog meer kooldioxide tegen 

te gaan. Elektrisch rijden alleen helpt daar maar 

beperkt aan, tenzij alleen groene stroom uit 

wind- en waterkracht gebruikt wordt. Een andere 

mogelijkheid zit in biobrandstof met een echte 

CO
 2 
-kringloop. Al eerder heeft Audi daartoe zijn 

e-gas project getoond, dat eind volgend jaar echt 

in werking moet treden.

Dat ziet er zo uit. In Noord-Duitsland ontstaat een 

e-gasfabriek, nabij een windmolenpark. De stroom 

van die molens wordt gebruikt om water te elektro-

lyseren. Dat levert waterstof op, die in de fabriek 

wordt gecombineerd met CO 
2
  uit de lucht. Met als 

resultaat synthetisch aardgas CH 
4
  en zuurstof. Het 

kunstmatige e-gas gaat het normale aardgasnet 

in. Daaruit tankt de Audi A3 Sportback TCNG die 

volgend jaar verschijnt, een variant met 1.4 TFSI 

motor die op benzine en op aardgas kan lopen. 

Dat is weer een andere aardgasmotor dan de dub-

belcompressor 1.4 die Volkswagen gebruikt, deze 

levert 81 kW op alleen een turbo.

Zo is er dus een kringloop, CO
 2 
 uit de uitlaat wordt 

gebruikt om kunstmatig aardgas te maken. De ex-

bruikbare accucapaciteit een rijbereik van 200 km 

hebt. 

   
Dubbel accupakket 
 Met het nominaal 38,4 kWh bevattende accupak-

ket is iets bijzonders. Het werd gebouwd uit het 

gewone formaat oplaadbare lithiumbatterijtjes. 

In groepjes van 26 vormen ze een trapeziumvor-

mig pakketje. De vorm van die pakketjes maakt 

een samendrukbare accu mogelijk, waarin de 

pakketjes tussen elkaar kunnen schuiven. De accu 

wordt minder kwetsbaar en kan zelfs botsenergie 

opnemen. In de F12 zijn er bovendien twee ver-

schillende accu's gebouwd uit die pakketjes. 

 In de middentunnel liggen 80 van die pakketjes 

met 26 accucellen elk. Dit geheel levert nomi-

naal 144 volt. Dwars achter de cabine staat een 

kast met 120 pakketjes, dat 216 volt levert. Een 

regelaar combineert de spanning uit de twee 

accu's en maakt daar afhankelijk van de motor-

belasting 130 tot 400 volt van. De grap is dat het 

ene accupakket gebruikt wordt als 'energiebron', 

om langdurig kleinere hoeveelheden stroom uit te 

trekken. Het andere pakket dient voor de 'power', 

om kortdurend veel stroom te leveren. Dat vereist 

een principieel andere opbouw van het accupak-

ket, daarom lijkt het een goed idee twee soorten 

accu's te plaatsen. 

 "We hebben gekeken naar supercondensatoren 

voor de 'power'", legt projectbegeleider Christian 

Allman uit, "maar daar kan te weinig energie in". 

Verder licht hij toe dat wat in de F12 wordt uitge-

probeerd techniek voor over vijf tot acht jaar is, 

dus nog fl ink ver van de productie. 

   

 A1 Dual Mode hybride 
 Omdat geheel elektrisch rijden toch nog zo zijn 

beperkingen houdt richtte Audi zich ook op een 

elektrische aandrijving met range extender. Dat 

werd de A1 e-tron met onder de bagagevloer ach-

terin een draaischijfmotor en generator. Hiermee 

is inmiddels een praktijkproef met geselecteerde 

klanten afgesloten, volgend jaar begint weer een 

Windenergie

Elektriciteitsnet

CO
2

Elektrolyse

Methanisering

Gasnet

Aardgas-tankstation Zo zou een biobrandstoff abriek eruit moeten zien, op de voorgrond een groot veld van door-

zichtige leidingen waarin micro-organismen met fotosynthese (uit zonlicht) methanol en diesel 

maken. Hun voeding komt van links, afvalwater of brak water.

Over een jaar draait een dergelijke proefi nstallatie, 

waar windenergie in gaat en synthetisch aardgas 

uitkomt. De vraag is dan nog hoe hoog het rende-

ment is van deze op het oog ideale kringloop.
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Wordt de stad van de toekomst bevolkt door dit soort elektrische tweezitters, zoals de Audi Urban Concept Spyder?

praktijkproef. Het lijkt of Audi al conclusies heeft 

getrokken, we reden met een verdacht productierijp 

afgewerkte A1 Dual Mode Hybrid. Geen elektrische 

auto met range extender dus, maar een plug-in 

hybride. 

 "De Wankelmotor in de A1 e-tron levert te weinig 

vermogen", zegt de hoeder van dit experimentele 

model. Maar over het geheel is deze A1 Dual Mode 

heel anders aangepakt, wat ons betreft eigenlijk wel 

heel erg realistisch. Hij heeft voorin een 1.5 driecilin-

der op basis van de EA888 2.0 TFSI. Deze ingekorte 

benzinemotor levert nog 95 kW en 200 Nm koppel. 

Direct achter de driecilinder zit EM1, een 50 kW elek-

tromotor/generator die 210 Nm koppel kan leveren. 

Vervolgens krijgen we een soort synchromesh-scha-

keling om dat geheel te koppelen aan EM2, een 85 

kW en 250 Nm sterke elektromotor. Onder de vloer 

achterin de A1 ligt een 17,4 kWh accupakket. 

 Tot 55 km/h rij je elektrisch, voortgestuwd door 

EM2. Mocht er te weinig prik in de accu's zitten, 

dan slaat de driepitter aan om via EM1 stroom te 

leveren. Vanaf 55 km/h worden benzinemotor en 

EM1 gekoppeld aan de aandrijving die door EM2 

wordt verzorgd. Geleidelijk neemt de benzinemotor 

grotendeels het werk over, boven 130 km/h helpt 

EM2 niet meer mee. Wel kan dan nog ondersteu-

ning komen van EM1 voor acceleratie, vandaar dat 

Audi een totaal aandrijfvermogen noemt van 130 

kW. Best riant voor een A1, dus misschien dat deze 

opstelling eerder voor een groter model gebruikt 

kan worden. 

   Eén liter per 100 km 
 Het rijbereik met puur elektrisch rijden bedraagt 

90 km. Opmerkelijk is dat de benzinemotor 

dus zonder transmissie uitkomt, omdat hij pas 

vanaf 55 km/h aan de wielen gekoppeld wordt. 

Net zo opmerkelijk is het verbruik in de NEDC-

meetcyclus, maar 1 l/100 km met bijbehorende 

CO 
2
 -uitstoot van een luttele 23 g/km. 

 Met de aandrijfl ijn gekoppeld is een rijprogram-

maregeling, die zorgt dat de rit altijd zoveel mo-

gelijk op de elektrische lading uit het stopcon-

tact wordt afgelegd. Er is een programma voor 

maximale prestaties, maar je kunt ook opgeven 

hoe lang de totale rit wordt, of dat de acculading 

op niveau moet blijven omdat het eind van de 

rit in een stad zal liggen waar je elektrisch wilt 

rijden. 

 Wanneer de driecilinder aanslaat is dat wel een 

beetje hoorbaar, er zijn ook trillingen. "We heb-

ben nog geen aangepaste motorsteunen, de 

trillingsdemping kan nog veel beter." Maar ook 

nu al zijn geluid en trilling eerder schoonheids-

foutjes dan een serieus minpunt. De Dual Mode 

A1 rijdt verder net als een elektrische auto, zon-

der schakelen of voelbare overgangsschokken 

die zouden verraden wanneer EM1, EM2 of de 

1.5 motor aan de slag gaan. Daarbij spreekt voor 

zich dat die motoren samen behoorlijk sportieve 

prestaties neerzetten, plus een bijzonder directe 

en krachtige (elektrische) reactie als je even snel 

wilt inhalen op een tweebaansweg. 

 Al met al een heel overtuigende hybride die 

probeert zoveel mogelijk elektrisch te rijden. Is 

dat dan de nabije toekomst? Audi wil het nog 

niet zeggen. Motorontwikkelaar Martin Gruber 

voorspelt wel dat de TFSI benzinemotoren tot 

aan 2020 nog 15% zuiniger kunnen worden. In 

een kader gaan we in op de mogelijkheden die 

Audi ziet voor alternatieve brandstof. 

 Ook bij dit merk wordt er dus vanuit gegaan dat 

de weg naar de toekomst wordt afgelegd met 

veel verschillende technieken naast elkaar. Ze 

zetten hun kaarten niet alleen op elektrisch, of 

alleen op hybride, schrijven niet de benzine-

motor of de diesel af, maar onderzoeken alle 

alternatieven.   
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Audi toekomstideeën in video
Enkele presentaties van het Audi Future Lab hebben we 

ontvangen als bewegend beeld. Dat maakt vaak meer dan 

gedrukte tekst meteen inzichtelijk hoe rijsystemen werken. 

Natuurlijk delen we deze informatie graag met u, als u het 

maanddossier op www.amt.nl/oktober2012 opzoekt.

 WWW.AMT.NL

perimentele e-gasfabriek zal zo rond 2017 1500 

klanten kunnen bedienen die elk 15.000 km per 

jaar rijden. Audi wil weten hoeveel ze tanken 

en pompt dan evenveel e-gas in het gewone 

aardgasnet. Zo stellen ze het zich ook voor met 

e-methanol en e-diesel. Een Amerikaans bedrijf 

heeft een installatie bedacht waarin micro-orga-

nismen met fotosynthese (dus uit zonlicht) met 

CO 
2
  en brak water als voeding brandstoff en ma-

ken. Ze hebben organismen gevonden die diesel 

of methanol kunnen uitscheiden, in de waterige 

omgeving waarin ze leven. Op methanol kunnen 

benzinemotoren lopen.

Synthetische biobrandstoff en dus waar geen 

biomassa voor nodig is, zoals landbouwafval of 

nog erger landbouwgewassen. Te distribueren 

via het gewone tankstation-netwerk, geen 

nieuwe aardgas- of waterstofpompen nodig. 

"Daarnaast", zegt dr. Hagen Seifert, "kun je ons 

e-gas makkelijk opslaan, in tegenstelling tot 

groene stroom. Om daarna weer behoorlijk 

schone centrales op dit gas te laten draaien als 

er stroom te kort is. Pas dan kan wind-, water- en 

zonnekracht optimaal gebruikt worden, als hun 

stroomlevering niet meer afhankelijk hoeft te 

zijn van de momentele vraag".


