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CES VEGAS: AUTOMOTIVE ENGINEERING MEETS SILICON VALLEY

Meer werk in software 
en elektronica
Wat hebben négen auto-
merken op de Consumer 
Electronics Show in Las Vegas 
te zoeken? Antwoord: de 
elektronicawereld ziet ‘de 
auto’ als het meest veelbe-
lovende connected device 
van de toekomst. Het kan de 
koper niet snel genoeg gaan! 
Big business dus. Volgens 
Audi-ontwikkelingstopman 
Hackenberg zit 90% van alle 
innovaties in de elektronica.
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Een eerste kennismaking met de CES is overrompelend. 
Het immense tentoonstellingscomplex én diverse grote 
casinohotels staan afgeladen met soms bizarre snufjes. Im-
mense ‘4K’ ultra-HD-beeldschermen, een gebogen telefoon, 
handzame 3D-printers, draagbare connected accessoires, 
huishoudelijke apparaten met internet en een tandenborstel 
met Bluetooth.
Daartussen opmerkelijk veel stands van automerken. Geen 
toeval, onderstreept Scott Keogh van Audi of America. Vroe-
ger was het adagium: een race winnen op zondag, auto’s 
verkopen op maandag. Tegenwoordig staat technologie met 
stip genoteerd.
“Een voorbeeld: ons Connect-systeem blijkt in Amerika de op 
één na belangrijkste reden om een Audi te kiezen. Het wordt 
ook steeds intensiever gebruikt. In 2012 verbruikten de Ame-
rikaanse klanten onderweg 75 terabyte aan data, afgelopen 
jaar 262 terabyte.”
Hij tipt meteen een dilemma voor automerken aan: “Al 94% 
wordt met ledverlichting verkocht, maar de Europese matrix-
techniek is hier niet toegestaan. De federale regelgeving is 
soms ingewikkelder dan geavanceerde techniek!”

Ophef in de media
De automerken zorgden met zelfrijdende auto’s voor ophef 
in de media. Andere techniek is echter minstens zo heftig 
in beweging. Zo trok Mercedes een blik apps open en liet 
men bijpassende draagbare hightech zien in de vorm van de 
Pebble-smartwatch en Google-bril. Uiteraard allemaal met 

de auto verbonden. Die bril met minibeeldscherm en camera 
wordt beproefd voor extra info onder het rijden. Als het mag 
tenminste. Want de rechter moet zich nog uitspreken. Een 
gebruikster is al veroordeeld maar laat het er niet bij zitten. 
Naar verluidt heeft Nissan zijn eigen bril ontwikkeld. Men ziet 
er kennelijk wel wat in.
Toyota tapte uit een ander vaatje met de presentatie van de 
zijn FCV-brandstofcelauto en de mogelijkheid om die ook als 
generator voor je huis te gebruiken. Kennelijk is stroomuitval 
in Amerika, net als in Japan, een hot item.
Intrigerend was de mededeling die vlak voor de CES-beurs 
werd verspreid: “Google, diverse automerken en chipspe-
cialist NVIDIA gaan samen optrekken onder de naam Open 
Automotive Alliance”. De naam NVIDIA, leverancier van in-
fotainment, en andere automobieltechniek, maakt duidelijk 
dat deze ontwikkeling tot in het hart van de auto-elektronica 
duikt.
Sleutelwoord is ‘open’. De aanpak zoals we die kennen van 
Android-tablets, laptops en smartphones. Naast Audi, dat 
het nieuws samen met de organisatie van de beurs bekend 
maakte, doen grote namen als GM en Hyundai mee.

Laserlampen op Audi
Eerst een primeur die de bezoeker in Las Vegas zichtbaar 
boeide: Audi toonde zijn toekomstige laserverlichting. Een 
snufje met een hoog Star Trek-gehalte. Vanzelfsprekend niet 
bedoeld om medeweggebruikers ‘neer te halen’. Er komt so- 
wieso geen laserbundel naar buiten. Die wordt gebruikt om 
een speciale lens met hoge intensiteit aan te stralen. Meer 
daarover volgende maand in de rubriek ‘Oog voor Techniek’.

Google heeft het op de auto 
gemunt. Is de auto zélf straks een 

connected Android-apparaat?

‘WE WERKEN 
AAN NIEUWE 
MOGELIJKHEDEN 
DIE ZORGEN DAT 
DE AUTO ZÉLF 
EEN CONNECTED 
ANDROID-APPARAAT 
WORDT’

TECHNIEK

AMT | 2014 www.amt.nl1



25 april 2014 | AMT | 57

De nieuwe Audi TT krijgt later dit 
jaar een ‘virtueel dashboard’. Dat 
werkt intelligent en geeft afhanke-
lijk van de situatie, automatisch de 
meest relevante informatie weer.

Ontwikkelingstopman Hackenberg: “Na Xenon, led en de 
intelligente interactieve matrix led-techniek krijgen auto’s 
kleinere, maar zeer efficiënte lichtbronnen met meer licht. Tot 
drie keer zoveel en over een afstand van vijf voetbalvelden. 
We starten met de R18-racewagen, daarna volgen produc-
tiemodellen”. In combinatie met antiverblindingtechnieken 
biedt het volgens de toptechnicus extra veiligheid: “Je kunt 
verder vooruit kijken en de kleur van het licht komt dichtbij 
het wit van daglicht. Ideaal voor onze ogen”.

Android-auto
Terug naar de Open Automotive Alliantie. Google ziet de 
miljard auto’s op de wereld als nieuwe doelgroep. De alliantie 
is karig met informatie, maar eind dit jaar zien we de eerste 
resultaten in ‘een nieuw automodel’. Het ligt voor de hand dat 
het met een grote innovatie in de infotainmenthoek begint. 
De nieuwe Audi TT? Dat is maar een beginnetje, want we 
lezen ook nog: “We werken aan nieuwe mogelijkheden die 
zorgen dat de auto zélf een connected Android-apparaat 
wordt”.
Net als Samsung, LG en Sony, voor hun tablets en telefoons, 
werken de R&D-afdelingen van diverse automerken aan 
oplossingen op basis van een ‘software bouwdoos’ die 

Google levert. Android regelt het dashboard tot aan een 
veiligheidswal en dat domein is dan toegankelijk voor 
app-ontwikkelaars. Een uitdaging op veiligheidsgebied. Een 
smartphone wordt gemiddeld 150 keer per dag bekeken. 
Gary Shapiro, president van de Consumenten Elektronica 
Associatie, schaalt de auto in als het ‘grootste mobiele tech-
nologie platform’.
In omgekeerde richting maakt de autowereld daarom een 
inhaalslag, zo onderstreept Hackenberg. De bediening zal 
evolueren. In de komende TT zie je de primeur van een 
vierde generatie MMI (Man Machine Interface) waarbij het 
aantal functieknoppen op de console wordt gehalveerd. Een 
grotere rol is weggelegd voor zoekopdrachten en comman-
do’s in gesproken taal. Inderdaad: een speerpunt bij Google’s 
zoekmachine.

Auto en Silicon Valley
Elektronica R&D-expert Ricky Hudi: “Zo’n 90% van alle 
innovatie in auto’s vandaag is gebaseerd op elektrische en 
elektronische componenten. Die wereld gaat zo snel dat 
een aanpassing van onze ontwikkelingstijd noodzakelijk is”. 
Daarom zal het ‘modulaire matrixsysteem’ (zoals bekend van 
onder andere MQB) verder worden doorgevoerd.

Opmerkelijk detail: turbineachtige ventilatieroosters 
mét geïntegreerde temperatuurindicatie en –regeling 
op de Audi TT.

Verkeerslichten online verbonden met auto. Toekomst?
  

Het quattro Concept is drager van 
de laserlampen.

DE CENTRALE 
COMPUTER VAN 
DE ZELFRIJDENDE 
AUTO PAST IN 
EEN VAKJE IN DE 
KOFFERBAK
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Mercedes test draagbare hightech, 
zoals de Google-bril. Deze met mini-
beeldscherm en camera geeft extra 
info onder het rijden. Tenminste, als 
de rechter het goed vindt.

De uitneembare tablet (prototype 
Audi) verbindt de wereld en de auto 
wel heel letterlijk.

Hackenberg: “Daarmee kunnen we een nieuwe genera-
tie hardware componenten bijvoorbeeld in aangepaste 
modules voor het infotainmentsysteem toepassen zo gauw 
het beschikbaar is. We gaan de ontwikkeling meer synchro-
niseren met de elektronicawereld. Automotive engineering 
meets Silicon Valley”.
Hoe dat er uit kan gaan zien, illustreren de Duitsers met het 
dashboard van de volgende generatie TT. Er is geen centrale 
display. Alles komt in een ‘virtuele cockpit’ in de vorm van 
een 12,3 inch HD-beeldscherm, om precies te zijn. Audi-
president Rupert Stadler onthult: “De virtuele cockpit werkt 
intelligent en geeft afhankelijk van de situatie de meest 
relevante informatie weer”.
Het schept ruimte, want het dashboard wordt zeer plat, een 
vleugelvorm bijna. Nog een opmerkelijk detail: de turbine-
achtige ventilatieroosters mét geïntegreerde temperatuurin-
dicatie en -regeling.
Hudi: “Er wordt voor andere nieuwe Audi-modellen ook ge-
werkt aan een mobile smart display. Een uitneembare tablet 
die met de auto verbonden is. Het scherm is van veiligheids-
materiaal, met het oog op crashtesten”.
Tot 2020 mogen we op 16 nieuwe Audi-modellen rekenen en 
dat zijn steeds meer rijdende computers. Nu al gaat, volgens 
Hackenberg, 30 tot 35% van de bouwkosten in elektronica 
zitten. Zelfrijdende auto’s? Daar liggen vooral wettelijke hin-
dernissen, maar zoals chiptechneuten op de CES aanstippen: 
volgens de Wet van Moore verdubbelt de rekenkracht van 
computerchips elke twee jaar. Dat schijnt te betekenen dat 
‘ze’ rond 2029 slimmer zijn dan ‘wij’. Eén ding is zeker: auto-
bedrijven zullen zich in moeten stellen op minder sleutelen 
en meer werken met software en elektronica.

NVIDIA superchip
Snufjes als de virtuele cockpit en piloted driving 
(een stapje voor de zelfrijdende auto) vereisen 
enorme rekenkracht, onderstreept Ricky Hudi. 
Audi demonstreerde een slim systeem met ‘online’ 
toegankelijkheid van de gemeentelijke verkeers-
lichten regeling. Dat kan tot 15% in het brandstof-
verbruik schelen, terwijl je comfortabeler rijdt. Op 
hun CES-stand toonden de Duitsers de progressie 
aan de hardware kant. “Vorig jaar hadden we hier 

een zelfrijdend prototype met een kofferbak vol apparatuur, deze keer past het al in een 
vak in de wand. De volgende stap wordt een zFAS-unit (de centrale rijcomputer, red.) op 
een printplaat ter grootte van een boek.” Daarvoor is techniek nodig die tot voor kort 
was weggelegd voor supercomputers. Zo noemde men de NVIDIA’s K1-processor. Ook 
die stond op de CES, dus namen we ook daar een kijkje. De K1 blijkt een luttele mil-
limeters dun plaatje, de helft kleiner dan een visitekaartje. Een technicus legt uit: “Zijn 
Kepler-architectuur vind je terug in de snelste Amerikaanse supercomputers en extreme 
spelcomputers. Dit is de automobielversie van die techniek, vergelijkbaar met een 
workstation computer. Met zijn grafische kracht kan hij fotorealistische oppervlakken 
op het HD-beeldscherm weergeven. Omgekeerd is hij extreem snel in het verwerken van 
beeld- en andere sensorinputs van een auto”. In deze automotive uitvoering heeft de K1 
een grafische processor (GPU) met 192 kernen, een quad core 2,3 GHz computerproces-
sor, maar ook zogenoemd DRAM-flashgeheugen en een temperatuursensor. Vanwege de 
bijzondere werkomstandigheden in een auto is hij extra sterk uitgevoerd. Audi-technicus 
Ulrich Hackenberg: “Juist die snelheid maakt het mogelijk om het gat tussen sciencefic-
tion en realiteit steeds meer te dichten. Vergeet niet dat alle sensoren en camera’s nodig 
voor bijvoorbeeld piloted driving tot twee en een half miljard data bits per seconde kun-
nen genereren”.

Robomotorfiets
Op de CES waren allerhande gerobotiseerde ontwer-
pen te zien. Lit Motors C-1 begeeft zich ergens op 
de scheidslijn tussen elektrische motorfiets, scooter 
en gerobotiseerd concept. Zijn ontwerpers claimen 
een top van 160 en een range van 300 kilometer. Dat 
lijkt ondanks de eivormige stroomlijn optimistisch 
met een 10 kWh-accupakket. Uniek detail: je hoeft 
geen voet neer te zetten wanneer je stopt. Bizar om 
te zien, maar twee computergestuurde gyroscopen 
(ze wegen rond de tien kilo en draaien tot 12.000 t/
min), zorgen dat de machine overeind blijft. Zelfs 
als je wordt aangereden, binnen redelijk grenzen 
uiteraard, vult marketingman Ryan James aan. De 
‘robomotor’ heeft ook een veiligheidskooi.” De gy-
roscopen zorgen bovendien dat de motor onder de 
juiste hoek overhelt in een bocht. Je stuurt als in een 
auto, zonder het bij een motorfiets gangbare tegen-
sturen bij het aansnijden van de bocht.” Dat opent 
ook uitzicht op een vrijwel autonoom rijdende C-1. 
Lit Motors hoopt de C-1 eind dit jaar in productie te 
nemen voor zo’n € 24.000,-. Ze zijn nog druk met een 
nieuw frame, want dat bleek te torderen onder de 
enorme krachten van de gyroscopen. Het lijkt verge-
zocht, maar dachten we dat ook niet van Tesla?

Elektronica wordt nog steeds 
compacter. Piloted driving is nu 
al mogelijk met elektronica in 
een vakje van de kofferbak.

LIT Motors werkt aan robomotorfiets. Omvallen kan 
niet dankzij gyroscopen.

Robottechniek hoeft niet groot te zijn!
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