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Av o n d

van de

maand

Groei in autonavigatie

Patrick Snijders wijst de
weg in Multimedialand
Navigatie-, of liever Multimediasystemen, verdie-

nen meer aandacht van bedrijven in onze bran-

che. Daarvoor zijn twee redenen. Tijdens een in-

teractieve bijeenkomst van de ATC-afdeling

Amsterdam-Kennemerland lichtte Patrick Snij-

ders van Matracs die redenen toe. 

In 2001 werden in Nederland
700.000 autoradio’s verkocht. Dat
was goed voor een omzet van zo’n
217 miljoen Euro. Niet gering,
maar in 1999 bedroeg de omzet in
autoradio’s nog 347 miljoen Euro.
Geen groeimarkt dus. In de naviga-
tie- of multimediasystemen voor in
de auto zit wel groei. Halverwege
vorig jaar werd er voor het eerst
meer omgezet in die systemen dan
in autoradio’s. Snijders: “Was dat
in uw bedrijf ook zo?” Voor 2002
wordt een omzet van 500 miljoen
Euro verwacht, zie daar: reden
nummer één.

De tweede reden is dat wij in de
autobranche nogal productgericht
zijn. Om dat aan te tonen vroeg
Snijders: “Wie van u heeft een
boormachine?” Alle handen gaan
omhoog, iedereen. “Maar wie van
u heeft echt behoefte aan een boor-
machine?” Licht onbegrip in de
zaal, iedereen natuurlijk. “Nie-
mand”, stelt Snijders. “Waar u be-
hoefte aan heeft is het levend hou-
den van de herinnering aan uw
bezoek aan Parijs. Daar maakte u
die foto, van uw nieuwe vriendin
op dat terras, waar u een mooi lijst-
je voor kocht. Dankzij de boorma-
chine kunt u een gat boren om het
op te hangen. De boor biedt een
oplossing voor een probleem.”

Problemen
Zo is het ook met navigatiesyste-
men, geen klant wil een VDO-
Dayton MS6000 met 6,5 inch TFT
sliding colour display en een 32
Bit Risc processor. Een klant heeft
een probleem: bij mist, zware re-
genval of als er vrachtauto’s in de
weg rijden zijn de ANWB-borden
onzichtbaar. Of, ondanks dat het
stratenboek perfect op het stuur
past, blijft kaartlezen en tegelijk op
het overige verkeer letten moeilijk.
Of, het vinden van meerdere adres-
sen per dag kost te veel tijd (en dus
geld). En dat probleem wil die

klant graag opgelost zien. Een na-
vigatiesysteem kan daarbij helpen.
Het ligt voor de hand dat autobe-
drijven de klant kunnen adviseren
en helpen bij de keuze en inbouw
van een dergelijk systeem. Voor-
waarde is dan wel, een up to date
kennis van die systemen. Dus jasje
uit, we gaan over techniek praten.

Plaats, snelheid en richting
Een navigatiesysteem kan alleen
de weg wijzen als het weet waar de
auto zich bevindt. Om daar achter
te komen maakt het gebruik van
het Global Positioning System
(GPS), een netwerk van 18 satel-
lieten (plus 6 reserve) dat zich
hoog boven het oppervlakte van de
aarde bevindt. In de VDO-Dayton
navigatiesystemen zit een GPS8-
ontvanger die de signalen van
maximaal 8 satellieten tegelijk kan
verwerken. Voor een plaatsbepa-
ling in graden noorderbreedte en
oosterlengte met een nauwkeurig-
heid van 10 meter is verwerking
van het signaal van minstens 3 sa-
tellieten noodzakelijk. De inbouw
van de noodzakelijke GPS-antenne
geeft soms wat complicaties. De
antenne is een stripje dat uitste-
kend tegen de voorruit kan worden
geplakt. Vaak is dat een prima
plaats maar bij auto’s met voorruit-
verwarming niet. Het fijnmazige
rooster van die voorziening belem-
mert de vrije doorgang van het
GPS-signaal, zodat de ontvangst
daarvan met zo’n 20% afneemt.

Ook de snelheid van de auto is
noodzakelijke input voor een navi-
gatiesysteem. In 90% van de auto’s
is een elektrische snelheidspuls
aanwezig. Om die te kunnen aftap-
pen moet de puls eerst gevonden
worden. Het naslagwerk van Beyer
uit Schijndel helpt bij het zoek-
werk en is een verantwoorde inves-
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tering als voldoende systemen
worden ingebouwd.

Het navigatiesysteem kent nu de
de plaats en de snelheid van de
auto maar de richting waarin de
auto zich beweegt is nog niet be-
kend. In systemen van voor 1997
werd daarvoor een elektronisch
kompas gebruikt. Echter, de mag-
neten van de luidsprekers van de
moderne ‘megawatt’ geluidsinstal-
laties brengen zo’n kompas van de
kaart. Tegenwoordig wordt daarom
een gyroscoop gebruikt. Dat heeft
wel gevolgen voor de inbouw. Als
de inbouwhoek van het navigatie-
systeem te groot is, neemt de gyro-
scoop niet de horizontale richtings-
veranderingen maar die in de
hoogte waar. “Dat heeft heel bij-
zondere consequenties voor de
richtingsbepaling”, weet Snijders.

Bestemming
Een navigatiesysteem kan niet ál-
les bepalen. De gebruiker zelf

moet de bestemming invoeren. Als
dat veel moeite kost is de bruik-
baarheid van het systeem beperkt.
In de VDO-Dayton systemen ge-
beurt het met behulp van een af-
standsbediening en het ‘smart alfa-
bet’. Dat werkt in ieder geval zo
gebruiksvriendelijk dat de leden
van de ATC-afdeling Amsterdam-
Kennemerland er goed mee uit de
voeten konden.

Nu het systeem plaats, snelheid,
richting en bestemming kent,
brengt het die data in relatie met de
gegevens van een digitale wegen-
kaart op een CD-Rom of DVD. Als
resultaat van dit  ‘map-matchen’
berekent het systeem de optimale
route van de huidige plaats naar de
bestemming en levert het visuele
en vocale routeaanwijzingen. Ove-
rigens, wat optimaal is kan de ge-
bruiker zelf bepalen. Hij kan kie-
zen voor de kortste of de snelste
route. Wie dat wil kan ook snel- of
tolwegen mijden.

Windows
In Nederland zijn twee leveran-
ciers van digitale wegenkaarten:
Teleatlas en Navtech. Beiden leve-
ren CD-roms die in VDO-Dayton
systemen bruikbaar zijn. In prijs
ontlopen die systemen elkaar niet.
Een schijfje kost € 149,-. Naast
deze externe software maakt een
navigatiesysteem gebruik van in-
terne software. Dit besturingssy-
teem, het ‘windows’ van het navi-
gatiesysteem, is ontwikkeld door
Siemens en wordt regelmatig ge-
update. Dealers die serieus werk
maken van de verkoop van naviga-
tie- en multimediasystemen zien
dat als een kans. Zij schaffen het
schijfje met de nieuwste versie aan
en nodigen hun klanten uit voor
een update. Ze lichten de extra mo-
gelijkheden van de nieuwste versie
toe en leggen uit dat beter over
multimedia- dan over navigatiesys-
temen kan worden gesproken. Het
gevolg: aanvullende omzet.

Wagonnetjes
De extra’s die een navigatiesys-
teem tot een multimediasysteem
maken worden door Patrick Snij-
ders ‘wagonnetjes’ genoemd. Door
een aantal wagonnetjes te koppe-
len aan een navigatiesysteem ont-
staat een treintje dat het predikaat
multimediasysteem verdient.

Het meest onmisbare wagonne-
tje heet TMC (Traffic Message
Channel). TMC zorgt ervoor dat
het navigatiesysteem zijn gebrui-
ker niet nodeloos de file instuurt en
hem waarschuwt voor ongemak-
ken als  ijzel of wegafsluiting.
Daarbij maakt het gebruik van de
gegevens die het Traffic Informa-
tion Centre (TIC) met het radiosig-
naal van Sky en Radio 3 meezendt.

Deze gegevens zijn afkomstig van
de ANWB, de KLPD, het KNMI,
de Roadguards of spitsgidsen en
33.000 meetlussen in de weg. En
als de gebruiker niet naar Sky of
Radio 3 wil luisteren? Geen nood,
er zijn systemen met een aparte
TMC-antenne. Zo kan de gebrui-
ker naar zijn favoriete radiostation
luisteren, terwijl het navigatiesys-
teem een alternatieve route bere-
kent op basis van de TIC-data die
via de TMC-antenne binnen komt.
Een TMC-systeem werkt ook bui-
ten Nederland. In de meeste West-
Europese landen is er een goede
dekking van radiozenders die het
signaal meezenden.

Behalve TMC kunnen nog een
hele rits wagonnetjes aan het mul-
timediatreintje worden gekoppeld.
Wie een multimedia interface in
laat bouwen kan daarop een TV-tu-
ner met teletekst en extra beeld-
scherm achterin aansluiten. In een
rijdende auto werkt een TV niet,
dus mogen ook een DVD-speler en
een spelcomputer voor de kinderen
niet onbreken. Wie het treintje dan
nog niet lang genoeg vindt is toe
aan een (gespiegelde!) achteruitrij-
camera. Ook die wordt op de inter-
face aangesloten, net als een even-
tueel fleetmanagementsysteem.

DIN-gat
Inmiddels is een kostbaar treintje
ontstaan. Te kostbaar? Om die
vraag te beantwoorden stelt Snij-
ders een tegenvraag: “Wat is het
verschil tussen een autoradio en
een multimediasysteem.” Hij geeft
zelf het antwoord: “In elke auto zit
een gat, een DIN-gat voor de auto-
radio. En als u een auto verkoopt,
zit de klant met dat gat. Daar moet
dus een radio in. Voor een multi-
mediasysteem is er geen gat. Dat
moet u actief verkopen. Maar als u
dat doet hapt u mee in een snel-
groeiende koek die het komend
jaar al 500 miljoen Euro groot is.”

Erwin den Hoed
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Multimediasystemen moeten actief verkocht worden.Het is van belang
de klant eerst ervan bewust te maken dat deze systemen problemen voor
hem kunnen oplossen.En,ook niet onbelangrijk,hij moet de systemen
kunnen zien,voelen en ruiken.

De multimediatrein en haar wa-
gonnetjes: interface,TV-tuner,
TFT-kleurenschermen voor en
achter,DVD-speler,spelcomputer,
achteruitrijcamera,niets is te gek.
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