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TECHNIEK 
Toekomstblik rijdersassistentie

De mens blijft eindverantwoordelijk in de auto,
benadrukken de onderzoekers, trouw aan
BMW’s  motto dat rijplezier voorop staat. Dat
plezier is niet gediend met automatisering van
het autorijden. Het ConnectedDrive programma
wil zoveel mogelijk informatie en advies geven,
maar niet de automobilist door automatisch
ingrijpen het stuur uit handen nemen.
Autorijden is hard werken, betoogt dr. Dirk
Wisselmann, leider van dit programma. De rij-
der moet veel informatie uit de omgeving opne-
men en daarop besluiten baseren. Met nieuwe
techniek wil BMW de informatie optimaliseren
en adviseren welke acties gewenst zijn.

Bestuurbaar licht
Het is een kwestie van tijd voordat adaptieve
verlichting zijn intrede doet, zodra het voertui-
greglement dat toestaat. Heel interessant is de
mogelijke volgende stap: pixellicht. Dit is geba-
seerd op een chip met 480.000 kantelbare spie-
geltjes erop. Een compacte lichtbron straalt de
spiegelchip van opzij aan, de afgebogen licht-
straal wordt door een projectielens gespreid. De
vorm van de lichtbundel kan vergaand
bestuurd worden. Door bepaalde spiegeltjes
weg te kantelen van de lichtbron kunnen tekst-
boodschappen of figuren met de koplampen op
de weg geprojecteerd worden. Er zou uitslui-
tend grootlicht zijn, besturing van de spiegel-
chip kapt een stuk uit de lichtbundel als er
tegenliggers zijn. Daarvoor is dus wel een radar-
sensor nodig, om tegenliggers te registreren.
Aanwijzingen uit het navigatiesysteem met uit-
gebreide weginformatie kunnen het licht aan-
sturen om verkeers- en richtingborden extra te
beschijnen. Waar bochten, zijstraten of kruis-

punten liggen en hoe die verlopen kan het
navigatiesysteem ook aangeven, zodat de ver-
lichting met de wegsituatie meedraait.

Gas trapt terug
Ook een adaptief gaspedaal is minstens ten
dele aangewezen op informatie uit de omge-
ving van de auto. Het idee is doodsimpel. Met
een stappenmotor wordt de tegendruk van het
gaspedaal opgevoerd wanneer te snel wordt
gereden. Door meer kracht te zetten kan de rij-
der toch gas blijven geven, maar de natuurlijke
neiging zal zijn: gas minderen. De afstelling
van de tegendruk is zo gekozen dat het gaspe-
daal voor de modale automobilist aanvoelt als
een voetsteun. Wij vonden de drukkracht wat
sterk, maar deze kan in de verdere ontwikke-
ling best variabel gemaakt worden.
Waar het om gaat zijn de signalen waarop het
‘adaptief’ pedaal reageert. Die komen van drie
radars, die nauwkeurig meten op korte,
middellange en lange afstand of een voorligger
te dicht genaderd wordt. Op een proeftraject in
München reageert het pedaal ook op snelheids-

Na adaptieve verlichting komt programmeerbaar
pixellicht. Hier ziet u links het huis met een
microspiegelchip, in het midden de lichtbron met
afbuigspiegels, rechts de projectielens die als kop-
lamp dient.

Pixellicht levert pas iets op als het gekoppeld is
met waarnemingssensoren die aangeven waar al
dan niet verlichting nodig is. Dit is het idee: een
tegenligger wordt maar deels verlicht om verblin-
ding te voorkomen, verkeerstekens en mogelijke
obstakels krijgen juist extra licht.

Om de vermoeidheid van een bestuurder te meten
blijkt het knipperen met de oogleden een goede
verklikker. Daartoe wordt het hoofd van de
bestuurder met twee infrarood lampen (aan de zij-
kanten) bestraald en kijkt een snelle camera (in
het midden) die 120 beelden per seconde maakt
recht in de ogen. Een klein kastje met LED’s
(midden op het dashboard) geeft de moeheid aan.

Het adaptief gaspedaal reageert zowel op deze
korte-afstands radar, als op een lange-afstandsra-
dar voor de adaptieve cruise control. De testwa-
gen had ook een stop & go systeem en een meet-
systeem voor weggesteldheid, waarop het adap-
tief gaspedaal eveneens kan reageren.

BMW ConnectedDrive

Beter advies blijft
In het ideaalbeeld van BMW moeten rijder, auto en om-

geving een perfect samenwerkend geheel worden. Dat

noemt men ConnectedDrive, voortdurende uitwisseling

van informatie en daarop aangepast gedrag. Wat er alle-

maal kan, of al gauw zal kunnen, liet BMW ons graag 

eens zien. Maar het blijft zoveel mogelijk vrijblijvend.
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beperkingen, opgenomen in extra gedetailleer-
de navigatiegegevens. Je ziet ze op de snel-
heidsmeter, met buiten langs de meterschaal
een waaier oranje verlichte streepjes en aan de
binnenzijde rode streepjes. Een segment oranje
streepjes licht op bij een snelheidsbeperking.
De rode streepjes geven aan hoeveel langzamer
voorliggers rijden.
Onderin de snelheidsmeter zit nog een reeks
lampjes, die horen bij een meetsysteem voor
bandengrip. Met lichtreflectie kunnen senso-
ren meten of het wegdek droog, nat,
besneeuwd of bevroren is. Daaruit wordt pro-
centueel de beschikbare grip berekend en met
de genoemde lampjes aangegeven. Ook hierop
kan het adaptief gaspedaal reageren met een
aangepast maximumsnelheidsadvies. Er is al in
voorzien dat de navigatie komende bochten en
hun bochtstraal aangeeft, waaruit een veilige
rijsnelheid voor de bocht wordt berekend.

Parkeren zonder handjes
Uiteraard bent u net als wij een expert in het
achteruit inparkeren. Veel anderen zijn dat
niet, en houden het verkeer in de stad op met
zoeken naar een passende plek, en dan moei-
zaam inparkeren. Daarom onderzocht het FIZ
(Forschung & Ingenieur Zentrum) of dit niet te
automatiseren valt. Met een sensor, het
bestaande Park Distance Control, en een
elektromotor op de stuurkolom.
Het net afgebouwde prototype tast met een
radarsensor auto’s langs de straat af terwijl je
met gematigde snelheid voorbij rijdt. “Het

Wees eerlijk, voor
velen is dit een uit-
komst: de zelfparkeren-
de auto. Een kleine
sensor rechtsvoor op
de bumper meet de
aanwezige parkeer-
ruimte. Waar genoeg
ruimte is parkeert de
auto zichzelf na een
druk op de knop keurig
achteruit in.vrijblijvend
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gend beeld weer te
geven. Er is alleen
een spiegelend op-
pervlak nodig. Het
beeld wordt opge-
bouwd met drie mi-
nieme lasers in
blauw, groen en
rood. Hun lichtstra-

len worden gebun-
deld en afgebogen
naar een al even mi-
nieme kantelbare
spiegel. Zo worden
beeldlijnen geschre-
ven, net als bij een
computermonitor of
een tv.
Deze laserprojector is
uiterst klein en kan
moeiteloos in een
dakconsole verwerkt
worden. Het beeld
wordt vervolgens
voor de inzittenden
op een spiegel
geprojecteerd. Daar
laserlicht nauwelijks
verstrooiing kent is
het beeld op elke
afstand van de pro-

Laserprojectie voor infotainment
jector scherp, dus
ook op een hol of
bol oppervlak. Het
heeft een veel hoge-
re kleurverzadiging
dan TFT of tv moni-
tor. Het verstelbereik
van de kantelbare
spiegel bepaalt hoe
groot het beeld
wordt, groot beeld
kost niets méér dan
klein beeld. Ideaal
om aan tv-ontvanger
of DVD-speler te kop-
pelen. Of BMW ook
denkt aan deze tech-
niek om informatie
aan de bestuurder te
presenteren kon of
wilde men niet zeg-
gen. ●

Niet alles dat werd
getoond is bij BMW
uitgevonden, het
onderzoekscentrum
buigt zich alleen over
mogelijke nuttige
toepassingen in de
auto. Zoals bij laser-
projectie om bewe-

Ongelooflijk, dit blokje
is een complete pro-
jector. Hierin zitten drie
lasers, een afbuigsys-
teem om ze te bunde-
len, een verstelbare
spiegel en alle beno-
digde aanstuurelektro-
nica. Wat is zo’n TFT
beeldscherm dan ou-
derwets!
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moet een ultrasoon sensor worden, radar is te
gevoelig voor slecht weer, regen of mist, en
onderscheidt niet altijd goed waar de rand van
de straat is.” Maar hij herkent feilloos of de
ruimte tussen twee auto’s groot genoeg is voor
de testwagen. Het verklikkerlampje springt van
rood op groen zodra je voorbij een geschikt par-
keergat bent gereden. Stoppen, de automaat in
‘achteruit’, en een druk op de knop.
Een elektromotor draait het stuurwiel, je moet
alleen de voet bij de rem houden om in noodge-
val te stoppen met inparkeren, daarvoor blijft
de bestuurder verantwoordelijk. De auto par-
keert zichzelf foutloos in één keer achteruit in,
de ruimte hoeft niet groter te zijn dan een
autolengte plus normale manoeuvreerruimte.
Het stuur draait tot slot automatisch naar de

straatrand, zodat je eventueel de auto nog iets
netter kunt neerzetten. Aangepaste program-
ma’s voor parkeren tussen een motorfiets en
een auto, of een auto en een vrachtwagen zijn
al gemaakt. Na wat aandringen komt eruit dat
deze parkeerassistent met een jaar wel produc-
tierijp kan zijn. Tenminste als BMW hem wil
brengen. “Voor niet meer dan het dubbele van
het huidige PDC”, stemt de ontwikkelaar in
met onze schatting wat het mag kosten.

Wakkere oogopslag
Omdat autorijden inspannend is maar vaak
gecombineerd wordt met andere vermoeiende
activiteiten dreigt de ‘secondenslaap’, de ogen
vallen even dicht. Het knipperen met de ogen
blijkt een goede graadmeter voor vermoeidheid.

Daarop kan een bewakingssysteem gebaseerd
worden, dat met een camera en onzichtbaar
infrarood licht duur en aantal van de oogknip-
peringen bijhoudt.
Er is een bestaand analyseprogramma dat hier-
uit de vermoeidheidsgraad berekent. Hiermee
wordt een display aangestuurd dat aangeeft
hoe goed of slecht de concentratie van de rijder
nog is. Een snelle camera en moderne compu-
tercapaciteit blijken in staat snel de ogen van
een bestuurder in het camerabeeld te vinden,
en die in de gaten te blijven houden. Maar
alweer: bij BMW blijft het aan de bestuurder
hoe deze wil reageren op het advies van zo’n
vermoeidheidsmeter. ●

ConnectedDrive wacht op antwoord
Het enthousiasme en de moge-
lijkheden zijn enorm wanneer on
line communicatie aan bod komt.
In eigen land biedt BMW al veel,
maar blijkt duidelijk hoezeer dit
afhankelijk is van het informatie-
aanbod. BMW zet in op internet,
mobiele telefonie en bluetooth,
bestaande en algemeen gebruik-
te techniek om informatie uit te
wisselen. Mits er zowel een zen-
der als een ontvanger zijn.

Virtueel parkeren
Het gebruik van internet-proto-
collen dient om gemakkelijk te
kunnen inhaken op externe
informatiebronnen, vrijelijk sur-
fen op het net in de auto zal niet
mogelijk worden gemaakt. Via
internet doet BMW mee aan een
experiment in Keulen waar aller-
hande automatisering is losgela-
ten op betaald parkeren. On line
kan gezocht worden naar een
parkeerplaats in de buurt van
een adres te Keulen. Er komt een
net overzicht terug van nabije
parkeerlocaties, aantal plaatsen
vrij en totaal aanwezig, trend
intoe- of afname van de bezet-
tingsgraad. Een gekozen par-
keerplek komt met één klik als
reisdoel in het navigatiesysteem.
Een kaartje hoe je verder moet
lopen van parkeerplek naar
bestemming komt ook mee. Via

bluetooth kan de auto dat
draadloos doorseinen naar je
PDA. Er kan elektronisch worden
betaald voor het parkeren, in
enkele parkeergarages kan men
zelfs een plaats reserveren. Dat
scheelt enorm in het stadsver-
keer, onderzoek in München
wees uit dat 30% van het cen-
trumverkeer bestaat uit parkeer-
plekzoekers. Maar daar is nog
geen parkeermanagement zoals
in Keulen.

Huis met afstandsbediening
BMW neemt sinds kort deel aan
een experiment met een ‘huis
van de toekomst’ in Zwitserland.
Uniek omdat het geen beziens-
waardigheid is, maar gewoon
bewoond. Het gezin heeft nu
een auto ter beschikking gekre-
gen die tal van interactief
gemaakte zaken in het huis op
afstand kan bedienen. Met als
achterliggend doel voor BMW
om te leren welke van die moge-
lijkheden worden gebruikt en
gewaardeerd door dat gezin.
Niet experimenteel is het scala
van diensten dat BMW Online
biedt, nog alleen in Duitsland.
Het eerste jaar gratis bij een
nieuwe auto, daarna voor € 125
per jaar. Een callcenter heeft
enorme hoeveelheden informa-
tie ter beschikking en kan allerlei

hulp bieden. Het callcenter
beschikt bijvoorbeeld over accu-
rater verkeersinformatie dan via
de radio voor iedereen beschik-
baar is. Bij oproepen van het call-
center geeft het navigatie-
systeem in de auto automatisch
door waar deze zich bevindt. Het
callcenter programmeert, waar
van toepassing, via sms de appa-
ratuur in de auto. Zo kan met

één druk op de knop gebeld
worden naar een opgevraagde
bestemming, of komt de route
erheen op het navigatiescherm.
Prachtig, maar in Nederland is
zo’n callcenter er nog niet, noch
een stad met interactief parkeer-
systeem, of op afstand bedienba-
re huizen. De auto’s zijn klaar
voor ‘ConnectedDrive’, nu de
omgeving nog. ●

Het in Duitsland actieve BMW Online
in actie: de centrale heeft een
restaurant naar wens gevonden. Heel
handig is dat aanklikken van het
stuurwieltje op dit scherm meteen
het navigatiesysteem programmeert
om u erheen te brengen.

Contact met het huis van de toe-
komst, vanuit de auto kan onder
meer de oven thuis worden bediend
om het eten alvast te gaan klaar-
maken.

Uw hoogstpersoonlijke
plaats in de parkeerga-
rage vastleggen, het
kan in Keulen. Via GPS
en internet kan worden
gezocht, gereserveerd
en afgerekend. Bij aan-
komst laat een matrix-
bord zien waar uw
eigen parkeerplaats is.

Peter Fokker
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