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Bedienings- en beeldschermelementen

TECHNIEK
Elektronica bepaalt de toekomst

Hoewel het lijkt dat elektronica
maar een deelgebied van de auto-
techniek is schetst dr. Schleuter,
ontwikkelingschef elektronica en
elektriciteit, een ander beeld. Wij
citeren: “In de toekomst zal 90%
van de vernieuwingen bij auto’s op
elektronica berusten, waarvan 50
tot 70% zal zitten in de software”.
Als illustratie laat hij de reken-
kracht in auto-elektronica zien, uit-
gedrukt in MIPS/mW (miljoen in-
structies per seconde, per milliwatt
opgenomen vermogen), die vanaf
1990 tot de schatting voor 2005
met een factor tien miljoen groeit!

Audi richt een apart bedrijf op
om daarin samenwerking met di-
verse elektronica-specialisten on-
der te brengen. Dit om de razend-
snelle ontwikkelingen in de
elektronica bij te houden, in con-
trast met de langer geworden ‘pro-
ductcyclus’ van automodellen (het

aantal jaren tot aan een totale mo-
delvernieuwing). De auto-indus-
trie zal zich gedwongen zien nieu-
we elektronica tussentijds in
bestaande modellen te stoppen. 

Snelle data-overdracht
De vergelijking tussen auto’s en
verkeersvliegtuigen ligt voor de
hand. De laatste worden geheel
gecontroleerd door elektronica,
‘fly by wire’. Ook in de auto ziet
Audi gekoppelde elektronische
systemen komen die haast letterlijk
de besturing overnemen. Verder
nemen die systemen steeds beter
de omgeving van de auto waar, om

daarop te reageren. De auto zal net
als een vliegtuig continu in verbin-
ding staan met veraf gelegen infor-
matiebronnen, die hem op zijn weg
geleiden. Waarmee ‘drive by wire’

een feit wordt. Grootste struikel-
blok is de snelheid van gegevens-
transport. Ook moet gewerkt wor-
den met wereldwijd gebruikte
standaards, zodat apparaten van

Audi-torium over de nieuwste elektronica

Gezagvoerder in de cockpit
Eén beeld zegt meer dan

duizend woorden. Tijdens

een conferentie over de

ontwikkelingen op elektro-

nica-gebied toonde Audi

een mooie fotomontage.

Een blik door de voorruit

van een auto, waarin geen

normaal dashboard zat

maar een vliegtuigcockpit.

De automobilist wordt een

soort piloot. Letterlijk

neemt Audi het vliegtuig

als voorbeeld voor de auto.
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Multi Media Interface

Primair afleesgebied

Primair bedieningsgebied

Afstandsbediening concept

Optimale leesbaarheid

Optimale bereikbaarheid

De Multi Media Interface in een
notedop:een klein display in het
meterpaneel,groter exemplaar
boven de middenconsole,bedie-
ning met draai- en drukknoppen in
het stuurwiel en onder handbereik
op de middenconsole.

Quadro-logic  indeling Het Quadro-logic principe moet lo-
gische bediening op het gevoel
waarborgen.Een centrale
druk/draaiknop speelt de hoofdrol,
met vier toetsen er omheen die in
elk menu een andere functie heb-
ben.Op het display is zichtbaar
welke functie elk van die knoppen
in het gekozen menu heeft.

De gebruiker merkt vier dingen op:
1.Hoofdmenu’s,direct oproepbaar.
2.Keuze met druk/draaiknop.
3.Hoeken van het schermbeeld

corresponderen met knoppen.
4.Via “return”terug naar ander

menu.
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verschillende herkomst dezelfde
taal spreken. Er is een veld van an-
tennes nodig als poort tussen auto
en buitenwereld. Het begin is er, de
nieuwe A4 heeft onzichtbaar bo-
ven de achterruit weggewerkt vier
antennes. Het moeten er twaalf
worden, daarop is dit antennesys-
teem voorbereid. Vier als ‘diversi-
ty’ systeem voor ontvangst van
VHF radiosignalen (FM-zenders),
vier voor TV-signalen, eentje voor
lange- en middengolf radio, een

voor GSM-telefonie, een voor het
Global Positioning System (GPS),
en een voor radiografisch bediende
centrale vergrendeling.

Betere standaards
In de auto kiest Audi voor de in
1998 gedefinieerde standaard
MOST, met glasvezelkabels om
grote hoeveelheden gegevens te
verzenden. Een overdrachtssnel-
heid tot 21 MBd is mogelijk, nodig
voor infotainment apparatuur (na-

vigatie en communicatie). Om
elektronische systemen te verbin-
den is er al CAN, maar deze tien
jaar oude standaard voldoet niet
meer. Maximaal 1 MBd aan gege-
vens kan erdoor, doceert Audi’s
projectmanager Markus Buhl-
mann. Vooral de manier waarop
dat gaat noemt hij achterhaald. Sa-
men met het Weense TTTech

Computertechnik werd TTA ont-
wikkeld, Time Triggered Architec-
ture. Dat ziet er eender uit als een
CAN-BUS systeem, de program-
matuur is echter anders. TTA kan
10 tot 20 MBd aan.

Eigenlijk is de techniek van de
nieuwe A4 alweer verouderd,be-
grijpen we van Audi.De drie CAN-
BUS systemen die hier staan aan-
gegeven,voor comfort,aandrij-
ving en infotainment,moeten aan
elkaar geknoopt kunnen worden.
Dat vereist weer geheel nieuwe
elektronica die een veel grotere
gegevensstroom kan verwerken.

Afkortingen 
verklaard
MOST: Media Oriented Systems Trans-
fer, protocol voor gegevens-overdracht
MBd: mega-baud, 1 miljoen bit/s
CAN: Controller Area Network, net-
werk om via één draad gegevens tus-
sen meerdere apparaten uit te wisse-
len.Elk apparaat heeft een ‘bus’die het
gegevensverkeer regelt.
kB/s:kilobit/s (100 bit)
GPRS: General Packet Radio Service,
geavanceerd systeem voor mobiele te-
lefonie
HTML:Hyper Text Markup Language,
programmeertaal in gebruik voor inter-
net
TCP/IP:Transmission Control Proto-
col/Internet Protocol, standaard voor
telefonisch gegevenstransport op inter-
net
WML/WAP:Wireless Markup Langu-
age/Wireless Application Protocol:voor
mobiele telefonie aangepaste stan-
daards in plaats van HTML en TCP/IP
RDS/TMC: Radio Data System/ Traffic
Message Channel:signaal dat met de
radio-uitzendingen continu verkeers-
informatie meestuurt

Infotainment CAN

Aandrijving CAN

Comfort CAN

CAN BUS systemen in de A4

Vingerafdruk als sleutel
Het mechanisch vergrendelen van
auto’s heeft zijn langste tijd gehad, al
zal er altijd als noodvoorziening een
mechanisch slot met sleutel blijven.
De sloten zelf blijven uiteraard me-
chanisch, de bediening gaat over op
elektronica.Daarin zijn al diverse
stappen gezet, via de startonder-
breker naar sleutels die met infrarood
licht of radiografisch communiceren
met het slot waar ze bij horen.Voeg
daaraan een geheugen toe, dan wor-
den diverse persoonlijke instellingen
en voorkeuren automatisch aan de
auto doorgeseind.Naarmate de ca-
paciteit van dat geheugen toeneemt,
en dat gaat razendsnel, kan er meer
voorgeprogrammeerd worden:van
de radio-instellingen tot een per-
soonlijk telefoonboek en veelge-
bruikte bestemmingen voor het navi-
gatiesysteem.
Ook de eerst stap naar ‘keyless ent-

ry’ is al gezet, zoals bij de Mercedes
SEC.Een codekaart wordt door de
auto radiografisch op afstand her-
kend, waarna deze wordt ontgren-
deld bij aanraking van de deurgreep,
en de startknop zal werken.Deze
‘autosleutel’hoef je alleen maar bij je
te hebben, actief gebruik is niet ver-
eist.Audi gaat eenzelfde systeem
gebruiken.Maar zelfs wat dit betreft
wordt alweer aan een volgende stap
gedacht.Door de startknop te voor-
zien van een vingerafdruk-lezer, be-
staand uit een veld van 65.000 sen-
sorelektroden, herkent de auto zijn
bestuurder en stelt zichzelf daarop
in.Deze techniek ontwikkelt Audi sa-
men met VDO.Dit elimineert de
noodzaak om voor iedere gebruiker
een eigen sleutel te programmeren.
Het is bekend dat vingerafdrukken
een vrijwel waterdicht middel zijn om
een individu te herkennen.

Via automatische radiografische communicatie herkent de auto tot op 1,5 me-
ter afstand zijn eigen sleutel.Sensoren in deur- en kofferklepgreep schakelen
de ontgrendeling in.Een extra antenne bestrijkt het hele interieur en opent het
elektrisch geactiveerd stuurslot en heft de startblokkering op.

Elektronisch toegangssysteem

Slotbediening deurgreepsensor

Toegangssysteem
elektronisch contactslot

Elektrisch stuurslot

Startknop
Startblokkering

Centrale vergrendeling

Antennes voor
communicatie met
autosleutel
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CAN zet gegevens op de lijn op
basis van een voorrangsetiket, be-
langrijke meldingen vóór minder
belangrijke. Bij TTA gaat het op
volgorde van binnenkomst in voor-
gedefinieerde ‘tijdvensters’. Zijn
er bij CAN veel gegevens onder-
weg, dan moeten zender (sensor,
bijvoorbeeld) en ontvanger (het
apparaat dat moet reageren) wel
eens wachten om gegevens te ver-
sturen, of tot benodigde gegevens
aankomen. Met de TTA tijdven-
sters weten zender en ontvanger bij
voorbaat wanneer iets verstuurd
kan worden en aankomt. Zo kun-
nen systemen die nu individueel
werken gekoppeld worden om ge-
coördineerd samen te werken. Bij-
voorbeeld om regelbare vering en
schokdemping direct te laten re-
ageren op remmen of optrekken.

Communicatie van de auto met
de buitenwereld stuit ook op be-
perkingen. Mobiele telefonie moet
een grote rol spelen. Via de huidige
GSM netwerken kan niet sneller
dan met 9,6 kB/s geseind worden,
in vergelijking met 56 tot 64 kB/s
via het vaste telefoonnetwerk en de
pc thuis. Niet snel genoeg voor de
auto-industrie kan het nieuwe
GPRS mobiele netwerk van de
grond komen, waarmee 50 kB/s
haalbaar wordt. Dat zal met name
de mogelijkheden voor internet-
toepassing flink verruimen.

Eigen Internet diensten
Vorig jaar bracht Audi een eigen
‘telemetrie-dienst’ in de lucht, die
moet uitgroeien tot een diensten-
centrum op basis van internet-tech-
niek. Daarvoor is gekozen omdat
internet, met wereldwijd 260 mil-
joen gebruikers, werkt met univer-
sele standaards: HTML als pro-
grammeertaal en TCP/IP voor
gegevensuitwisseling. De beper-
kingen van mobiele telefonie
dwongen om aangepaste stan-
daards te maken, WML en WAP.
Een belangrijk verschil: WML is
geöriënteerd op tekst, HTML kan
ook goed met beelden overweg.
Gezien het gebruik van steeds gro-
tere kleurenbeeldschermen in de
auto kiest Audi om op HTML ge-
baseerde internet-programmatuur
voor de auto te ontwikkelen, die
ook met WML overweg kan.

Voor Duitse klanten heeft Audi
naar eigen zeggen als eerste ter
wereld nu een logboek-functie.
Met een navigatiesysteem kan elke
verplaatsing van de auto geregis-
treerd worden. Gecombineerd met
tijdstippen worden die wegge-
schreven op een chipcard met
wachtwoord-beveiligde toegang.
Ritregistratie dus. Vorig jaar kwam
Navigation Plus, waarbij het navi-
gatiesysteem continu gevoed wordt
met verkeersinformatie. Niet via
het RDS-TMC radiosignaal, maar
een mobiele telefoonlijn naar de
verkeersinformatie-dienst. Volgens
Audi neemt die dienst bijna 90%
van de files op de Autobahnen
waar, terwijl RDS-TMC maar half
zoveel meldt.

Quadro-logic bediening
Een navigatiesysteem zet aan het
denken over beeldschermen en be-
diening. Dat heeft Audi uitgebreid
gedaan, met als uitkomst de Multi
Media Interface (MMI). Informa-
tie om te zien dient direct onder de
voorruit gepresenteerd te worden,
organen voor de bediening moeten
binnen handbereik, dus in een
boog om de rijder liggen. Daarom
viel bij Audi het ‘touch-screen’ af,
beeldscherm en knoppen moeten
immers op verschillende plaatsen
zitten. Knoppen naast het scherm
vallen ook af. De bediening moet
logisch en begrijpelijk zijn, knop-
pen met meerdere functies voldoen
daaraan vaak niet, evenmin als een
met één druk/draaiknop bediende
menustructuur waarbij de indeling
van menu’s zelden vanzelfspre-
kend te volgen is.

Audi en BMW kwamen tot een-
zelfde opstelling van beeldscher-
men en meters in het dashboard, en
sterk gecentraliseerde bediening
met een knop op de middenconso-
le. Voor de centrale bediening be-
dacht Audi ‘Quadro-logic’, hierin
schuilt het verschil met wat BMW
in de nieuwe 7-serie toepast.

Houdt BMW het op één druk-
draai-kantelknop, een soort ‘joy-
stick’, volgens Audi kan het beter.
Rondom een druk/draaiknop lig-
gen vier ‘soft keys’ met wisselende
functie en tweemaal vier ‘hard
keys’ om de basisfunctie te kiezen
die de centrale knoppen bedienen.

In het menu dat op het beeld-
scherm verschijnt herhaalt zich de
vorm van de druk/draaiknop en
softkeys, zodat duidelijk is waar ze
in het menu voor dienen. De inde-
ling van het paneel voor de kli-
maatregeling volgt dezelfde logica.
Audi meent dat de klimaatregeling

te belangrijk is om te verstoppen in
bedieningsmenu’s. De praktijk zal
uitwijzen wat het prettigst werkt,
de maximaal gecentraliseerde be-
diening van BMW of het ‘logi-
sche’ systeem van Audi.

Directe benzine-injectie voor A4
Op de IAA in Frankfurt zal Audi de A4
presenteren met een direct ingespo-
ten tweeliter benzinemotor. We ken-
nen deze FSI inspuiting al van de
Volkswagen Lupo, die er als eerste
mee werd uitgerust.De Lupo FSI is
overigens in ons land nog niet ver-
krijgbaar.Audi paste het systeem dit
jaar experimenteel toe in zijn succes-
volle Le Mans lange-afstands racers.
In prestaties evenaart de 2.0 FSI vrij-
wel het bekende 1.8T turbo-aggre-
gaat, met maximaal 110 kW vermo-
gen en 200 Nm koppel.Het verbruik
van de FSI is evenwel met 6,9 l/100
km (ECE-mix) belangrijk lager, de
1.8T blijft op 8,2 l/100 km steken.De
nieuwe 2.0 met conventionele inspui-
ting, waarmee de A4 nog geen jaar
geleden debuteerde, is iets minder
sterk dan de 2.0 FSI en ook nog min-
der zuiniger, met 7,9 l/100 km.

Arm mengsel
Het FSI systeem verwerkt dan ook
arme lucht/brandstofmengsels, vol-
gens Audi tot een verhouding l=4.
Daarbij is een gelaagde vulling no-
dig, waartoe een deel van elk inlaat-
kanaal in het spruitstuk door een
traploos geregelde tumble-klep
wordt afgesloten.Zo treedt een goe-
de werveling op in de cilinders, waar
pas heel laat (in de compressieslag)
benzine in wordt gespoten.De door
een stappenmotor bediende smoor-
klep kan vrijwel geheel open blijven
om smoorverliezen te beperken, de
inspuiting zorgt voor de motorrege-

ling.We hebben het dan over de situ-
atie bij deellast.Onder hoge belas-
ting moet omgeschakeld worden op
een normaal mengsel en staan de
tumble-kleppen in het inlaatspruit-
stuk open.Er is nog een derde be-
drijfstoestand nodig om de tijdens
arm-mengsel bedrijf in een (extra)
verzamelkatalysator opgevangen
stikstofoxiden te verbranden.Kort-
stondig (ca.3 seconden) schakelt de
motor steeds wanneer die kat ‘vol’
raakt over op vet bedrijf (l=0,8) om
naverbranding op gang te brengen.

Om een injectieventiel in de cilin-
der onder te kunnen brengen,gaat
Audi bij FSI terug van vijf naar vier
kleppen per cilinder.

Hier is te zien dat de tumble-kleppen bij deellast tweederde van het inlaat-
kanaal kunnen afsluiten.De zuiger helpt met een speciale uitsparing om
een gelaagd mengsel  (rijker in het midden,arm er omheen) op te bouwen.

TECHNIEK
Elektronica bepaalt de toekomst

Peter Fokker

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Licht om een hoekje
In de lichttechniek staan de ont-
wikkelingen nu al niet stil,maar
elektronica en vooral de program-
mering daarvan zal nog veel meer
mogelijk maken.Audi wijst erop
dat bij de buitenverlichting wel
veelal gewacht moet worden tot de
wettelijke regels die nieuwe mo-
gelijkheden toestaan.

Daarom verwacht men pas in 2003 te
kunnen beginnen met de toepassing
van ‘adaptieve koplampen’, waar-
voor de techniek klaar zal liggen.
Stap 1 is variabele lichtverdeling, bij
het nemen van bochten de lichtbun-
del verbreden in de richting van de te
nemen bocht.Dit vereist overigens
halogeen-lampen, bij moderne Xe-
non- of projectielampen is adaptieve
sturing van de lichtbundel erg moei-
lijk.Dat gaat bij een koplamp met re-
flector wel.Met een bredere lichtbun-
del wordt het deel van de weg dat
voor de bestuurder van belang is be-
ter verlicht, de blik van de bestuurder

wordt in de goede richting getrokken
en anderen kunnen het voornemen
tot afslaan herkennen.
De auto zelf moet dit voornemen na-
tuurlijk  ook herkennen.Voor de hand
ligt om het inschakelen van richting-
aanwijzers en draaien van het stuur-
wiel als signaal te gebruiken.Aange-
vuld met een snelheidssignaal,
waaruit kan worden afgeleid of het
om een straathoek in de stad gaat of
een snelweg-bocht waar ‘licht om de
hoek’niet gewenst is.Bijzonder nut
krijgt een navigatiesysteem, dat op
zijn elektronische wegenkaart tevo-
ren kan vaststellen hoe de wegsitu-
atie eruit ziet.Verder kunnen adaptie-
ve koplampen afhankelijk van de
rijsnelheid de lichthoogte aanpassen,
met name op snelwegen het licht ver-
der vooruit laten schijnen.In stap 2
komt daar een verdraaibare koplamp
bij, waarbij nu nog bestudeerd wordt
of  één of beide koplampen een
‘draailicht’moeten hebben.Als derde
stap zou het dimlicht een variabele

Voor extra bochtverlichting (bovenste afbeelding) bestaan al Europese
normen.Regels voor draaibaar dimlicht (midden) zijn in voorbereiding,
in 2003 zou de eerste toepassing kunnen volgen.Volledig adaptieve ver-
lichting (onder) vereist een nieuwe standaard,naar Audi verwacht is die
in 2005 klaar.

Zo zou adaptieve verlichting er in
de praktijk uit moeten zien.Punt
van studie is vooral de sensoriek
die betrouwbaar moet vaststellen
hoe de wegsituatie is.

Bij achterlichten die uit LED’s zijn
opgebouwd kunnen via de elektri-
sche aansturing intensiteit en de
afgegeven kleur licht (2 of 3 kleu-
ren mogelijk) aangepast worden.

reikwijdte en intensiteit krijgen, aan-
gepast aan de omgevingssituatie.

Regelbare helderheid
Achterlichten worden eveneens
adaptief, waarbij het gebruik van
lichtdiodes (LEDs) vele mogelijkhe-
den schept.Het is al toegestaan om
de intensiteit van achterlichten bij
nacht en dag te laten verschillen.
Audi wil dit veel verder doorvoeren.
Mistachterlicht zal overbodig wor-
den, door de gewone achterlichten
veel feller te kunnen maken.Ze zul-
len tevens reageren op naderbij ko-
mende achterliggers (door met foto-
sensoren hun koplampen waar te
nemen), en met dezelfde sensoren
reageren op vervuiling van de lamp-
glazen en wisselend zicht.Meer licht
overdag, minder in de nacht, meer bij
mist of regen.Altijd voldoende onder-
scheid tussen rem- en achterlicht.
Variabel remlicht  dat aangeeft hoe
krachtig wordt geremd, bij een nood-
stop automatisch aanspringend
alarmknipperlicht.
Wanneer achterlichten uit een veld
LEDs worden opgebouwd kan door
elektronische programmering hun
zichtbare vorm aangepast worden.
Zo kan eenzelfde achterlicht ver-
schillende verschijningsvormen krij-
gen, afhankelijk van het model auto
waarin dit gemonteerd is.Maar ook
kunnen aan het al ingebouwde licht
nieuwe functies worden toegevoegd.
Bijvoorbeeld wanneer die door nieu-
we regelgeving toegestaan worden.
Dat is even wennen voor het autobe-
drijf:geen nieuw onderdeel monte-
ren, alleen even de sturing herpro-
grammeren.

Advanced Frontlighting System

Intelligente achterlichten

Bochtlicht

Software bepaalt vorm

● LED-matrix veld kan in variabele vorm en
helderheid worden aangestuurd

● Vormgeving aanpasbaar voor verschil-
lende uitrustingsvarianten.

● Lichtfuncties door software-upgrade aan
te passen.

● Groot, duidelijk zichtbaar remlicht voor
alle varianten

Bochtlicht

Bochtlicht

Dimlicht

Draaibaar 
dimlicht

Buitenwegverlichting

Snelwegverlichting Stadsverlichting
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