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TECHNIEK 
Elektronische stuurinrichting

Het is goed voor de begripsverwarring. Zodra
meer merken met elektronische besturing
komen wordt het haspelen. BMW doet nu ook
mee. Heet het systeem AktivLenkung, zoals in
een Duitse beschrijving, of Active Front
Steering zoals in de internationale aankondi-
ging? En welke afkorting gaan we hiervoor bezi-
gen? Er is nog tijd voor de communicatie-afde-
ling om zich daarover te buigen, op geen enkele
wijze wordt verraden wanneer en in welk
model het productiedebuut gaat plaatsvinden.
Volgend jaar in de vervanger van de 5-serie, of
als nieuwe optie voor het 7-model? Geen com-
mentaar. Hoe lang voor het productierijp is?
“Daar kan ik niets over zeggen. Mede aan de
hand van deze voorpresentatie wordt de fijnaf-
stelling uitgewerkt”, zegt projectleider dr.
Köhn,  Maar het komt eraan, dat is zeker.

Behoud van gevoel
Waar het bij deze actieve besturing om gaat is
een half drive-by-wire systeem. BMW betoogt
dat ze, gezien de sportieve reputatie, principi-

eel niet de weg kiest van volledig elektronisch
drive-by-wire waarin stuurwiel en gestuurde
wielen alleen met signaaldraden aan elkaar
verbonden zijn. Bij het SBC brake-by-wire van
Mercedes moet een elektrische simulator zor-
gen voor terugkoppeling van stuurreacties
naar het stuurwiel. Dat kan bij de huidige
stand der techniek geen authentiek stuurge-
voel overbrengen, en BMW wil zijn klanten dat
gevoel niet uit handen nemen. Daarom kiest
men de weg van elektronische assistentie toe-
gevoegd aan een mechanisch systeem.
Klinkt mooi, maar iets anders is momenteel

nog onbetaalbaar. Daarmee willen we niets af
doen aan de merites van dit systeem, dat op de
testbaan overtuigend werkt. Het idee is vrij
simpel. Elektronisch geregeld zorgt een
elektromotor voor extra stuurimpulsen die aan
de stuurbewegingen van de chauffeur toege-
voegd worden. Valt het systeem om een of
andere reden uit, dan blijft een normale
mechanische besturing behouden.
Dat bereikt BMW door middel van een plane-
tair tandwielstel in de as van de stuurkolom.
Hiermee kan traploos de stuuroverbrenging
worden gevarieerd. Ook is het mogelijk kleine
stuuruitslagen op te roepen zonder dat het
stuurwiel gedraaid wordt. Terwijl een mechani-
sche koppeling tussen stuurwiel en gestuurde
wielen in stand blijft, en daarmee het ‘stuurge-
voel’ waaraan BMW zo hecht.

Stabiliserend 
In feite zijn twee planetaire tandwielstelsels in
het spel, op de in- en uitgaande zijde van een
compact extra stuurhuis. De zonwielen op in-

Afgezien van wat extra regelsoftware omvat
AktivLenkung dit compacte mechanische deel.
Door gebruik te maken van een planetair tand-
wielstel wordt de mechanische verbinding tussen
stuurwielas en tandheugel niet verbroken. De
elektromotor rechts geeft extra stuurimpulsen.
Het apparaatje daar bovenop is een rem, die bij
systeemfouten de extra besturing door de elektro-
motor fixeert, zodat normale mechanische bestu-
ring overblijft.

Serieproductie BMW AktivLenkung nabij

Tweede stuurman
Het is een kwestie van tijd

wie het eerst de stap aan-

durft om steer-by-wire in

een productieauto toe te

passen, een logische vol-

gende stap naar nog meer

elektronische hulp bij het

autorijden. Het lijkt of

BMW de primeur pakt met

zijn actieve besturing, die

“op korte termijn in een

nieuw model toegepast

wordt”.
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varieert de totale overbrenging tussen 10 en
20:1. Bij circa 120 km/h ligt de overgang waar
de elektronische tweede stuurman gaat tegen-
sturen in plaats van meesturen.
Bij parkeersnelheid heeft het stuurwiel een
volle omwenteling minder nodig van aanslag
naar aanslag. Bij hoog tempo, zoals dat alleen
in Duitsland nog wel eens mag, wordt de
besturing indirecter om het gevoel van stabi-
liteit te vergroten. Het ligt overigens voor de
hand dat een Servotronic variabele
bekrachtiging nodig is, die rekening houdt
met de variabele stuuroverbrenging en daarbij
de op te brengen kracht aan het stuurwiel
gelijk houdt.
Het is opmerkelijk hoe natuurlijk de actieve
besturing aanvoelt, hij werkt zonder enige
merkbare vertraging mee. Je rijdt er zo mee
weg en moet hooguit de neiging onderdrukken
om uit gewoonte bij een korte draai ‘over te
pakken’ aan het stuur, dat is meestal niet meer
nodig. Pas als je dezelfde oefeningen overdoet
in een gewone BMW 535 valt op hoeveel meer
je plots aan het stuur moet zwengelen. Minder
verschil is merkbaar bij een met 80 tot 100
km/h gereden handelbaarheidsproef.
Is er ook gedacht aan vierwielbesturing, ooit
zo in de mode? “Dat zou een waardevolle aan-
vulling zijn, maar het is duur om een tweede
stuurinrichting in te bouwen.
Vierwielbesturing kan de auto nog beter stabi-
liseren, maar de rijder zal daar niet continu
iets van merken. Onze actieve besturing levert
wel onmiddellijk voelbaar voordeel.” De vol-
gende stap in steer-by-wire: toevoeging van
gestuurde achterwielen, zonder mechanische
koppeling met het stuurwiel? ●

en uitgaande as worden verbonden door een
huis met twee sets planeetwielen, en buiten op
dat huis een wormvertanding. Hierop grijpt
een zelfremmend wormwiel aan dat door een
elektromotor wordt aangedreven. Zo lang die
motor stilstaat is er sprake van een 1:1 over-
brenging tussen in- en uitgaande as. Draait de
elektromotor, dan zorgen de planeetwielen dat
de uitgaande as niet meer lineair met de
ingaande as meedraait.
De elektromotor kan twee kanten op draaien,
waarmee hij verdraaiïng van het stuurwiel ver-
sterkt of juist verzwakt. In grote lijnen vindt
versterking plaats bij lagere snelheden of grote-
re stuuruitslagen, en verzwakking bij hoge
snelheid of kleine stuuruitslag. Daarnaast

biedt het systeem de mogelijkheid om met de
elektromotor kleine, door elektronische bewa-
kingssystemen ingegeven stuurcorrecties uit te
voeren, zonder toedoen van de bestuurder.
Vandaar de intentie actieve besturing alleen
toe te passen in combinatie met DSC-stabili-
teitsregeling. De sensoren en programmatuur
daarvan die de beweging van de auto analyse-
ren kunnen voor de actieve besturing benut
worden, en de actieve besturing vormt een wel-
kom extra instrument voor de stabiliteitsrege-
ling. Die minder vaak hoeft in te grijpen
omdat actieve besturing de auto stabieler
houdt, en bijvoorbeeld automatisch al corri-
geert voor zijwind of scheeftrekken bij het
remmen.

Directer besturing
Op dit moment is een directere basis-besturing
gekozen dan normaal. De BMW 535 proefmo-
dellen met actieve besturing hebben op de
tandheugel een stuuroverbrenging van 13:1,
tegen 17:1 normaal. Met actieve beïnvloeding

Bij de complete AktivLenkung hoort uiteraard een
regelorgaan (1), een giermomentsensor (2) die
richtingsverandering van de auto waarneemt, en
de bekende Servotronic variabele stuurbe-
krachtiging (3). Ook zal het altijd gecombineerd
worden met DSC-stabiliteitsregeling, zeg maar het
ESP-systeem van BMW.

In een eerder stadium van de ontwikkeling mon-
teerde BMW de toen nog omvangrijker extra
besturing onder het dashboard op de stuurkolom.
Nu is het mechanisch deel zo klein dat het op het
motorsubframe bij de tandheugel geplaatst kan
worden. Met minder kans op hoorbare werking, en
minder veiligheidsrisico’s bij botsingen dan wan-
neer zo’n relatief zwaar mechaniek onder het
dashboard hangt.
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