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NIEUWE FORD FOCUS OP MOBILE WORLD CONGRESS BARCELONA

Auto maakt deel uit 
van digitale wereld
De autotechniek versmelt 
steeds meer met de wereld 
van elektronica en communi-
catie. Bij een bezoek aan het 
Mobile World Congress dui-
ken we bij Ford in de spraak-
technologie en wandelen 
letterlijk langs leveranciers 
van processoren en software 
naar de stand van MirrorLink. 
Een nieuw infotainmentsnufje 
dat de dashboards razendsnel 
verovert.
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Bij de technologiebeurs Mobile World Congress draait alles 
om communicatietechniek, mobiele telefoons, tablets en 
alles wat daar bij hoort. Als je door de acht immense hallen 
in Barcelona wandelt, word je als vanzelf van de ene stand 
naar de andere getrokken. Maar de eerlijkheid gebiedt te 
melden dat het technologiefeest voor een belangrijk deel 
geheimtaal is. De diepere geneugten van een telefoonnet-
werk ontgaan ook ons in elk geval.
Het feit dat Ford juist deze locatie uitkoos om, nota bene 
een week voor de salon van Genève, zijn nieuwe Focus te 
onthullen is veelzeggend. Vooral de nieuwe bedienings- 
en informatietechnologie was reden om er eens te gaan 
kijken. Bovendien liet Ford er voor het eerst in Europa zijn 
testproject ‘autonoom rijden’ zien. Een auto die de wereld 
rondom bekijkt via vier snel ronddraaiende lidar sensoren. 
Met lasertechnologie.
In een gesprek op de stand voert directeur Pim van der Jagt 
van het Ford Forschungszentrum in Aachen, een Neder-
lander, ons langs de technieken. Is de intrigerende stellage 
op het dak een opmaat voor de zelfrijdende auto? En met 
het oog op het slimme Sync2-systeem: hoe ver zijn we nog 
verwijderd van de sprekende auto?

Elektronica is niet slim
Pim van der Jagt: “De écht zelfrijdende auto is verre toe-
komst en we vragen ons af of het ooit zo ver komt. Intussen 
levert onderzoek wel veel op richting veiligheidstechniek. 

De automobielindustrie, ook Ford, en de universiteiten zijn 
dit werk vooral begonnen voor de DARPA Grand Challenges. 
Een wedstrijd voor autonoom rijdende auto’s over tweehon-
derd kilometer tussen Californië en Nevada. Daarna heeft 
Google de beste experts van de universiteiten ingekocht 
om hun project te starten. Ze hebben er nadrukkelijk de 
publiciteit mee gezocht”.
Toch een robotauto’s op de weg dus? Wordt de elektronica 
dan niet snel slimmer dan de mens?
“Elektronica is niet slim. De rekensnelheid van nieuwe 
processoren neemt rap toe, maar dat is wat anders dan 
intelligentie. Als een systeem een precies gedefinieerde taak 
heeft, maakt hij minder fouten dan een mens. Dat wel. Mis-
schien is het lidar scannersysteem op onze testauto wel het 
beste voorbeeld. Dat maakt zeer exacte sensorinformatie 
van alle obstakels en mensen en daar kan het systeem in de 
auto mee werken. Maar stel nu dat er een kartonnen doos 
op de weg is gewaaid: een mens herkent die en zal er veelal 
gewoon overheen rijden, terwijl kunstmatige intelligentie 
vol op de rem gaat of uitwijkt.”

Automatisch rijden light
De techniek zal volgens Van der Jagt met name steeds 
belangrijker worden als ondersteuning: “Als je fitter bent, let 
je ook beter op. We kunnen in Aachen in laboratoria goed de 
rijsituatie simuleren en dan meten hoe een rijder zich voelt. 
Bijvoorbeeld in een systeem van file assistentie, een soort 
automatisch rijden light, leggen we de grens bij drie secon-
den. Binnen die tijd moet de rijder alles weer over kunnen 

Informatietechnologie wordt snel 
belangrijker in de autotechniek. 
Veelzeggend: een week voor de 
Autosalon van Genève trok Ford het 
doek van zijn nieuwe Focus op het 
Mobile World Congress in Barce-
lona. Op de achtergrond Ford’s 
autonome auto.

‘ELEKTRONICA IS 
NIET SLIM. WEL 
SNEL. DAT IS IETS 
ANDERS DAN 
INTELLIGENTIE’
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Nieuwe laserscantechniek staat autonoom rijdende testauto toe zijn omgeving in detail te zien. Hier een beeld van de Ford op de stand, met publiek,  
in Barcelona.

nemen”. Hoe bied je informatie aan de bestuurder aan in een 
complex systeem, is dat de vraag?
“Inderdaad. Je moet er voor zorgen dat de rijder op zijn  
Engels gezegd weer snel ‘in the loop’ zit. We merken name-
lijk dat een mens snel andere dingen gaat doen als hij op het 
systeem vertrouwt.”
Het is een tamelijk lastige spagaat, omdat een automerk 
als Ford er juist aan werkt om de bestuurder te ontlasten en 
extra tijd te geven om pakweg een SMS-je via het infotain-
mentsysteem uit te lezen. Of voor te laten lezen.

Spraak is lastig
In de Focus viert het connectiviteitssysteem Sync2 zijn 
debuut. Het valt bij een eerste kennismaking met de auto, 
op de stand in Barcelona, meteen op dat het dashboard in 
elk geval een stuk minder vol oogt. Volgens Van de Jagt een 
logisch antwoord op de kritiek van klanten die ‘veel te veel 
knopjes’ in een auto aantreffen. Verwarrend.
“Met het grote 8” aanraakbeeldscherm en een nieuwe 
menu-aanpak komen we daar al een stuk aan tegemoet. Er 
zijn veel minder knoppen nu. Maar er wordt aan vervolg-
stappen gewerkt. Studies in de simulator maken duidelijk 
dat spraak toch de veiligste manier van bedienen is. In deze 
generatie is dat al beter geregeld, maar we zullen de klanten 
die melden dat het allemaal niet zo goed werkt als SIRI (de 
‘spraak assistent’ op de iPhone en iPad, red.) voorlopig niet 
helemaal tevreden kunnen stellen.”
Het probleem is simpel, zo onderstreept Van der Jagt: “Het is 
een heel verschil of je rustig aan de keukentafel zit of in een 
auto, met alle mogelijke bijgeluiden. Maar met een beperkt 
aantal functies zijn al wel commando’s in redelijk normale 
taal mogelijk”.

Voorlopig nog geen Kitt
Wat is het probleem? De elektronica wordt bijna jaarlijks 
sneller, zou je denken? Ford research engineer Christoph 
Arndt moet er in het Forschungszentrum in Aachen beleefd 
bij lachen wanneer we onze bureaucomputer aanhalen die 
gesproken tekst aardig betrouwbaar in beeldschermtekst 
omzet.
“Dat is niet helemaal hetzelfde. In een auto is het extreem 
lastig om een spraaksysteem robuust te krijgen. Processoren 
mogen dan steeds beter worden, maar je hebt in een auto 
niet met een high end apparaat op een bureau te maken, 
maar met een zoals we dat noemen embedded systeem. 
Geïntegreerd in de rest van het infotainmentsysteem. En dat 
moet dan ook nog in verschillende automodellen zijn werk 
kunnen doen.”
Om te beginnen is het een enorme uitdaging om de tech-
niek via een microfoon aan het werk te zetten. Praktisch 
probleem is volgens Arndt bijvoorbeeld dat de software 
moet onderscheiden wanneer je met een passagier praat of 
iets van de auto wilt.
“De zogenaamde natural speech, zoals Kitt uit de televisie-
serie Knight Rider in een normale zin een vraag stellen of 
opdracht geven, is nog ver weg. Zelfs als je het zuiver in 
kunt voeren. Bijkomend probleem is bijvoorbeeld dat zelfs 
één mens niet altijd op de zelfde toon en met een heldere 
intonatie spreekt.”

Amerika heeft het makkelijker
Zijn ze in Amerika niet wat verder dan hier?
“Wat daar erg helpt is dat zo ongeveer iedereen Engels 
spreekt. In Europa hebben ze meer vertalers in EU-vergade-
ringen dan in het hele United Nations gebouw. Zoveel talen 

Lidar heeft in dit geval vier units 
met elk 32 stralen die elke tel 89 
megapixels beeld- en afstand info 
leveren.
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Ford verlegt het accent van ‘knop-
jes’ naar aanraakbeeldscherm, 
voice commando’s en voorleesfunc-
ties.

Pim van der Jagt leent symbolisch een headset van een 
geluidstechnicus. Hij leert de auto spreken.

Open platform MirrorLink, nog maar net uit de start-
blokken en al rond de honderd deelnemers.

en dialecten zijn er. Het is dan ook een serieuze optie om 
een spraakherkenningsmodule per land te trainen. Want dat 
gebeurt in feite: een testpersoon zorgt er door praktijkge-
bruik voor dat het systeem steeds beter wordt. Het leert de 
typische klanken van een land kennen.”
Het lijkt allemaal niet zo ingewikkeld als je nagaat dat mo-
derne auto’s met handenvol sensoren omgaan en daarmee 
beslissingen kunnen nemen.
“Het is minder ingewikkeld om allerlei sensoren als het 
ware te laten fuseren. In feite heb je bij spraak zelfs maar te 
maken met één sensor: de microfoon. Die heeft zijn eigen 
processor en dat wordt dan uiteindelijk aan het systeem van 
de auto gekoppeld.”

Geluid en bijgeluid
Voorlopig zullen we het kennelijk nog met wat meer 
gestructureerde spraak moeten doen. Het draait om algo-
ritmen, een systeem dat voor een beperkt aantal functies 
‘herkent’ wat je wilt. Omdat het een adres is of een telefoon-
nummer bijvoorbeeld.
“Er zit wel gestaag voortgang in, maar het is fenomenaal 
ingewikkeld. Ooit werd gewerkt met frequentiepatronen 
voor woordherkenning, daarna meer met fonemen. Klanken 
zogezegd. Die samen een woord kunnen vormen. Het 

verhaal wordt dan al gauw erg ingewikkeld, maar dat berust 
dan op een stochastische aanpak. Zeg maar: hoe waarschijn-
lijk is het dat een bepaald woord wordt bedoeld?”
De afgelopen tien jaar begeeft de spraaktechniek zich vol-
gens Arndt op het gebied van neurale netwerken. Structu-
ren met een grote toevloed van data trainen. Het klinkt als 
iets wat tussen onze oren gebeurt.
“Als je weet hoe hersenen werken, ben je er natuurlijk. Maar 
het is lang nog niet zover. In ons geval lijkt het meer op 
beeldverwerking en –herkenning. Met vrij beperkte mid-
delen, want je kunt niet de nieuwste super computerchips 
inzetten. Het moet robuust werken en in een auto betaal-
baar blijven.”
Vooralsnog heeft men het in Aachen al druk genoeg 
met praktischer problemen. Pim van der Jagt: “De stem 
opvangen op een manier waar de techniek iets mee kan, 
is in een auto erg lastig. Al was het maar vanwege alle 
bijgeluiden. Dat van de motor en pakweg de airco kun je 
met hulp van het managementsysteem nog wel voorspellen 
en digitaal wegfilteren. Maar wat we bij ons het dynamisch 
Umfeld noemen. Denk maar eens aan de rolgeluiden van 
het wegdek, dat zelfs met verschillende soorten asfalt al 
snel verandert. En wat dacht je van een vrachtwagen die je 
inhaalt? De uitdaging is enorm”.

Open platform MirrorLink
Elders in de MWC-hallen ontdekken we CCC. Voor zover 
we weten een nieuwe naam in de autowereld, maar de 
achtergrond wordt subiet duidelijk wanneer je ziet waar het 
voor staat: Car Connectivity Consortium. Hun actuele project 
is MirrorLink en kennelijk zijn ze hard uit de startblokken 
gekomen, want het was op de Salon van Genève al in talloze 
auto’s te zien. Opvallend genoeg juist ook in kleinere als de 
nieuwe Aygo.
Een woordvoerder op de stand: “Er zijn inmiddels al honderd 
deelnemers. Een brede industriële basis die zo’n 80% van 
de wereldautomarkt bestrijkt, rond de 70% van de smart-
phonemarkt en een aantal belangrijke leveranciers van 
aftermarket IVI’s”.
Weer een nieuwe term? Het staat voor in-vehicle infotain-
ment system. Doel van MirrorLink is om een open platform 
te bieden waarmee elke geschikt gemaakte telefoon veilig 
via het grote beeldscherm met elke ‘IVI’ kan werken, onaf-
hankelijk van operating system (iOS, Android en dergelijke) 
of fabrikant van het apparaat. 

Techniek 
van de lidar 
‘scanners’
De door Ford getoonde 
lidar-techniek bestaat uit vier 
arrays van 32 rondtollende 
lasersensoren. Totaal 128 dus. 
Ze leveren elk per seconde 
700.000 pixels beeldinformatie. 
Samen zijn ze zodoende goed 
voor een enorme datastroom. 
Even in vergelijking met de 
auto van Google: die heeft 
volgens insiders op het dak de 
helft van dit aantal lidars. De 
techniek gebruikt laserpulsen 
om afstand tot objecten en 
oppervlakken te beoordelen. 
Zoiets als radar, maar dan met 
licht in plaats van ‘geluid’. De 
werking lijkt overigens wel op 
elkaar.
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