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ELEKTRONICA
Audi Elektronik Center kijkt vooruit

Hoe was het vroeger ook al weer? Je zette de
auto in zijn achteruit, en jawel, de achteruitrij-
lichten gingen branden. Heel mooi! In een
moderne auto gebeurt dat nog steeds, maar
worden tevens de parkeersensoren geactiveerd
en maken akoestische en optische signalen dui-
delijk hoever je nog van dat hinderlijke paaltje
weg bent. Omdat ook de achteruitrijcamera is
ingeschakeld, zie je dat paaltje ook nog eens op
je beeldscherm. Ondertussen is de rechterbui-
tenspiegel naar beneden gericht, zodat je daar-
in de stoeprand in de gaten kunt houden. En oh
ja, de elektronica heeft voor de zekerheid ook
de binnenspiegel omgesteld. Die stond namelijk
nog op de anti-verblindingsstand.

Van machinebouw naar IT
Om zo’n meedenkende auto, of zelfs een auto
die de parkeermanoeuvre helemaal zelfstandig
maakt, mogelijk te maken, zijn de diverse con-

Auto wordt elektronisch bolwerk

Computer 
op wielen

trole-units van de auto met elkaar verbonden in
netwerken. Komt dan de boodschap: ‘achteruit-
versnelling ingeschakeld’ op het netwerk, dan
kunnen de controle-units de diverse sensoren,
camera’s en spiegels gaan aansturen.
Door deze ontwikkeling is de auto-industrie van
een puur mechanische wereld terechtgekomen
in een IT-omgeving. Lastig, want daar zijn zowel

de ontwikkeltijden voor nieuwe producten als
hun productlevenscycli korter. Dus, concludeer-
de Audi, heb je een organisatie nodig die zelf
ook functioneert als een elektronisch netwerk.
Een organisatie waarin alle elektronicaspecia-
listen nauw met elkaar samenwerken onder
één dak.
Die organisatie en het ene dak zijn er inmid-

De architectuur van het Audi Elektronik Center
is gericht op openheid. Met alle betrokkenen
onder één dak en een open terrasstructuur
hoopt Audi de elektronica-ontwikkeling te laten
functioneren als een efficiënt netwerk, net als
de elektronica zelf.

In 1994 moest een Audi A8 het doen met 1 megabyte

aan computergeheugen. In een A8 van 2002 was dat al

opgelopen tot 90 Mb en het einde van die groei is nog

lang niet in zicht. Maar wat brengt ons al die elektro-

nica en hoe zit het met de betrouwbaarheid? Audi

nodigde AMT uit in zijn ‘Elektronik Center’ en gaf de

antwoorden.
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Tekst / Tekeningen: Audi

Schaalgrootte dwingt autofabri-
kanten hun modellen niet alleen
in één continent af te zetten,
maar over de hele wereld. Dat
levert wel de nodige problemen
op. De Aziaten hebben nu een-
maal een andere smaak dan
Amerikanen, en hier in Europa
willen we het allemaal weer
anders. Als dat betekent dat
voor al die markten ingrijpend
andere auto’s moeten worden
geproduceerd blijft er van het
schaalgroottevoordeel weinig
over. Elektronica kan een handje
helpen om stijlaanpassingen
tegen minimale kosten te reali-
seren. Zo zijn snelheidsmeter,
toerenteller en andere instru-
menten op het dashboard te ver-
vangen door één of meer beeld-
schermen waarop de informatie
digitaal, dan wel analoog wordt
afgebeeld. Voor de bedaagde
Europeaan is er dan een rustige
versie in de software opgeno-
men en voor de Aziaat kan het
allemaal wat drukker en flikke-
render.
Helaas, was het maar zo eenvou-
dig. Want, zo vindt Audi, bij top-
kwaliteit horen mechanische
instrumenten. Vandaar dat de
volgende A8 een mechanisch
dashboard krijgt. De schaal-
groottetruc zit in het glas voor

het dashboard. Dat kan geheel
of voor een deel switchen van
transparant naar zwart. Met
driekleuren-LED’s wordt vervol-
gens bijvoorbeeld navigatie-
informatie of nightvision op het
glas geprojecteerd. En natuurlijk
kan dat in een per land of
werelddeel aangepaste stijl.
Overigens krijgt displaytechnolo-
gie erg veel aandacht in het
Audi Elektronik Center. Op dit
moment wordt er hard gewerkt
aan organische display’s met vol-
doende levensduur. Deze niet op
siliconen maar op organische
polymeren gebaseerde displays
worden al in de nieuwste
mobieltjes toegepast maar gaan
daar slechts 500 uur mee. Audi
eist 10.000 uur. Als het zover is
bieden ze de nodige voordelen
voor toepassing in auto’s. Ze zijn
namelijk erg dun en ze zijn uit
alle hoeken en bij alle lichtom-
standigheden goed afleesbaar.
Interessant voor Azië en minder
voor ons is het display dat
Chinees handschrift herkent. Een
adres in Shanghai, Beijing of om
het even welke andere plaats in
China kan met de vinger in
Chinese karakters op het scherm
worden geschreven. Een knap
staaltje want het Chinese alfabet
kent 3000 actieve karakters. ●

Een complete Audi A6.
Nou ja compleet, de
auto bestaat uit drie
borden bomvol elektro-
nica en mist dus ‘rand-
verschijnselen’ als blik,
tapijt en wielen. Ieder
bord vertegenwoordigt
een netwerkbus. Rechts
het bord met de aan-
drijfelektronica, zoals
motormanagement,
ESP en handremunit, in
het midden de comfort-
bus met onder meer de
verlichting, de instru-
menten, de airco-unit
en de deurelektronica,
links de MOST-bus met
het infotainment-
systeem.

Audi’s kunnen binnenkort ook Chinees. Het navigatiesysteem herkent de 3000
meest gebruikte Chinese karakters als die met een vinger op het display wor-
den gekriebeld. Een Chinees kan de was doen.

Trend 1: Globalisering

dels. Samen vormen ze het Audi Elektronik
Center. De elektronicaontwikkeling, -inkoop, en
-kwaliteitszorg zijn er in samengebracht. Maar
ook de elektronicaproductiespecialisten, de
aftersalesmensen en zelfs het deel van de finan-
ciële administratie dat met elektronica van
doen heeft maken er deel van uit. Alles bij
elkaar gaat het om 750 medewerkers die zijn
samengebracht in een splinternieuw en heel
bijzonder gebouw op het fabrieksterrein in
Ingolstadt. Het bevat kantoorruimte werkplaat-
sen, laboratoria en testcentra. Met een groot
atrium en een terrasstructuur is het gebouw
ingericht op openheid. Want ondanks telefoon
en e-mail gaat de communicatie tussen mensen
het makkelijkst als ze niet meer dan een paar
stappen van elkaar weg zijn, en nog beter:
elkaar kunnen zien.

Vier trends
Wat mogen we in de toekomst van dit
Elektronik Center verwachten?
Op deze pagina’s geven we u een indruk aan de
hand van vier trends. Natuurlijk gaan we ook
niet voorbij aan de betrouwbaarheid van al die
automobiele elektronica. ●

Erwin den Hoed ▼
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ELEKTRONICA
Audi Elektronik Center kijkt vooruit

Vooral de zakelijke automobilist
brengt veel tijd in zijn auto door.
Dat maakt comfort en veiligheid
nog belangrijker dan ze al
waren. Voeg daarbij dat in
93,5% van de ongelukken de
mens de veroorzaker is, dan ligt
het dus voor de hand om de
elektronica de mens zoveel
mogelijk te laten helpen bij het
laveren door het drukke verkeer.
Er zijn inmiddels heel wat syste-
men die dat doen. Adaptive
Cruise Control, maar ook syste-
men als Audi’s Side Assist en

Lane Assist helpen op die manier.
Side Assist waarschuwt met licht-
signalen op de buitenspiegel
voor gevaar vanuit de dode hoek
en Lane Assist laat het stuur tril-
len als de bestuurder onopzette-
lijk zijn baan verlaat. Nadeel van
deze systemen is dat ze met
radar werken. Dat is relatief
duur en werkt niet als objecther-
kenning gevraagd wordt. Dat
zou eventueel wel kunnen met
twee camera’s, maar interpreta-
tie van hun beelden vraagt veel
computerkracht.

Op toekomstige Audi’s zouden
daarom weleens PMD’s, Photonic
Mixer Devices, kunnen zitten,
ook wel ‘kijkende diodes’
genoemd omdat ze afstanden
kunnen zien. Ze werken samen
met een lichtbron die onzicht-
baar infrarood licht uitzendt. De
PMD-sensor, die bestaat uit een
matrix van PMD’s, vangt het
gereflecteerde infrarood op.
Door dat te vergelijken met het
uitgezonden licht kent het de
afstanden tot alle objecten in
het beeld. Zo zijn PMD’s bruik-

baar voor waarschuwingsyste-
men als Side- en Lane Assist,
maar ook voor pre-crash syste-
men of voor assisted parking.
Omdat met PMD’s objectherken-
ning mogelijk is, kan de auto
zelf een noodstop maken als er
een voetganger voor de wielen
komt. Ten slotte kunnen PMD’s
een rol spelen in heel andere
toepassingen zoals bandenspan-
ningbewakingssystemen of actie-
ve vering.
Daar gaan we meer van horen,
van die kijkende diodes. ●

Trend 2: Nomadic life

‘Kijkende diode’ ziet afstand

Detectormatrix met 64 x 16 PMD-elementen.

PMD’s zien afstanden door de weerkaatsing te vergelijken met het uit-
gezonden infrarood. Een kleine matrix van PMD’s geeft al een interpre-
teerbaar beeld.
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Trend 3: 
Massa individualisering
Elektronica wordt persoonlijk.
Computers, muziekinstallaties en
telefoons hadden vroeger alle-
maal een vaste plaats, maar rei-
zen tegenwoordig continu met
hun baasjes mee. De auto-
industrie is nu ongeveer een
decennium bezig om die indivi-
duele mobiele elektronica toe-
gankelijk te maken in de auto.
Voor Audi begon dat in 1996
met een hands-free unit die
geschikt was voor zegge en
schrijve één type mobiele tele-
foon. Dat apparaat werd dan
ook met de hands-free set mee-
geleverd.
In 1998 kwam er een heuse uni-
versele hands-free unit. Die was
geschikt voor een aantal veel-
voorkomende mobieltjes. 
Ondanks hands-free units en een
verbod op handheld bellen bleef
het grootste deel van de auto-
mobilisten gewoon met het toe-
stel aan het oor bellen.
Gelukkig kwam Bluetooth in
2003. Met deze universele stan-
daard voor draadloze communi-
catie was het probleem van de
niet op elkaar passende tele-
foons en adapters opgelost. De
tweede generatie Audi universe-
le hands-free unit, die vanaf

Als alles dan alle-
maal netjes werkt is
er in de grote boze
buitenwereld ineens
het fenomeen
elektromagnetische
straling dat roet in
het eten kan gooien.
Ook op dit gebied
laten de Audi-inge-
nieurs niets aan het
toeval over. Voor de
beproeving daarvan
beschikt Audi over
een gigantische hal. 
Daarin staan drie
antennes opgesteld,
uiteenlopend in
grootte en vorm, die
gezamenlijk het fre-
quentiegebied van 

6 MHz tot 1 GHz
bestrijken. Al bij lage
frequenties kan de
hal zo gevuld wor-
den met veldsterktes
groter dan 100 V/m.
Een dergelijke veld-
sterkte is niet bevor-
derlijk voor de men-
selijke gezondheid,
vandaar dat de wan-
den van de hal met
blik zijn omgeven.
Aan de binnenkant
zijn ze bekleed met
absorberend materi-
aal om te verhinde-
ren dat reflecties de
metingen beïnvloe-
den. De meetdata
verlaten de hal per

glasvezelkabel. De
elektromagnetische
straling wordt afge-
vuurd op een auto in
het midden van de
hal. Die staat op een
rollenbank om snel-
heden tot 250 km/h
te kunnen simuleren.
De rollenbank is
gemonteerd in een
draaiplateau, zodat
de straling onder alle
mogelijke hoeken de
auto kan benaderen.
Kortom een auto die
dit doorstaat laat
zich niet van de wijs
brengen tijdens een
ritje door Smilde of
Lopik. ●

Tienduizend Watt aan elektromagnetisch vermogen, gericht afgevuurd op een
Audi A3. Als het goed is geeft de auto geen kik. Overigens meet Audi ook de
elektromagnetische straling die de auto zelf uitzendt, om te voorkomen dat
die de werking van minder resistente apparaten verstoort.

Niet storen!

Licht als hulpmiddel Licht dat aansluit bij de stemming

Licht voor een ruimtelijk gevoelLicht als designelement

begin 2004 leverbaar is, maakt
dan ook gebruik van Bluetooth.
Toch hebben ook deze sets een
houder voor de mobiele tele-
foon. Alleen als het mobieltje
daarin staat kan het gebruik
maken van de autoantenne voor
een optimale ontvangst, en ook
alleen dan wordt het opgeladen.
Om dit bezwaar te overkomen
gaat Audi in de nieuwe Q7 weer
een stapje verder. Die heeft net
als vroeger weer een eigen tele-
foon. Alleen leest deze via
Bluetooth de SIM-card-gegevens
van zijn eigenaar. Daardoor kan
die gewoon in het borstzakje
blijven terwijl er toch via de
autoantenne gebeld wordt. En
omdat het GSM-deel van het
mobieltje wordt uitgeschakeld
gebruikt dat minder stroom
zodat ook op lange ritten met
veel telefoontjes bijladen niet
nodig is. Desondanks is er altijd
de mogelijkheid om via een
ouderwets snoertje het mobieltje
op te laden. Ook kunnen twee
extra passagiers tegelijkertijd via
de unit kunnen bellen.

Personal Audio 
Zijn we er daarmee wel zo’n
beetje wat de persoonlijke

elektronica betreft? Nee, natuur-
lijk niet, we staan pas aan het
begin. Neem alleen al eens de
mobiele Audio. Die willen we
over de autoluidsprekers horen
en via de toetsen of draaiknop-
pen (bij Audi de MMI, de Man

Machine Interface) in de auto
bedienen. In een prototype
toont Audi dat het er aankomt.
MP3-spelers en I-POD’s met
Bluetooth? De auto is er klaar
voor. ●

Massa individualisering eist meer van de auto dan alleen aanpassing aan de
individuele elektronica van zijn inzittenden. Nee, volgens Audi past de ideale
auto zich zelfs aan de stemming van de inzittenden aan. Interieurverlichting
biedt daartoe ongekende mogelijkheden. Voorbeeldje: Bij gelijke temperatuur
hebben proefpersonen het gemiddeld kouder in een blauwe omgeving. Dus
maak de verlichting blauw als de airco laag wordt gezet en rood als er buiten
sneeuw ligt.

Interieurverlichtingscenario’s

▼
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Transmissiemanagement

Hardware-In-the-Loop tests bieden de mogelijkheid 24 uur per dag onder alle
mogelijke omstandigheden te testen. Simpel voorbeeld: geeft de parkeerre-
munit onder alle mogelijke hellingshoeken het juiste signaal af? Met een echt
voertuig vraagt het nogal wat om dat bij een hele reeks van hellingshoeken
te gaan meten. Bij een HIL-test stelt het niets voor, de voertuigcomputer
geeft de hoeken als input.

Testen, testen en
nog eens testen
Allemaal prachtig die
elektronica, alleen
jammer dat de auto-
mobilist met de
meest vreemde sto-
ringen te maken
krijgt. Hoewel het in
vergelijking met een
aantal andere mer-
ken bij Audi met dat
soort storingen nogal
meevalt. Zeker sinds
het merk over zijn
Elektronik Center
beschikt gaat het erg
goed in de pechsta-
tistieken. Tussen 2001
en 2004 nam het
aantal pechgevallen
met Audi’s in
Duitsland met 40%
af, en in de ADAC-
pannestatistiek,
scoort het merk in
drie van de vijf cate-
gorieën het best.
Naar eigen zeggen
dankt Audi die sterke
positie mede aan de
intensieve manier
van testen. Dat
gebeurt op drie
niveau’s. Allereerst
worden individuele
componenten getest.
Veelal gebeurt dat
bij de leverancier

onder door Audi
voorgeschreven con-
dities. Dan worden er
complete voertuigen
getest, onder alle
mogelijke omstan-
digheden.
Daartussenin zitten
de zogenaamde
Hardware-In-the-
Loop (HIL) tests.
Daarbij worden bij-
voorbeeld motorma-
nagement, ESP en
andere controle-units
in een netwerk
(loop) aan elkaar

gekoppeld. In dat
netwerk wordt een
simulatiecomputer
opgenomen. Die
simuleert belastin-
gen, toerentallen en
rijomstandigheden.
Die werkwijze geeft
de mogelijkheid om
razendsnel de meest
uiteenlopende testen
uit te voeren. Het
ene uur Pikes Peak
bij + 30°C en het vol-
gende de Noordkaap
bij -30°C? Geen enkel
probleem. ●

Ook de robot helpt mee bij het testen van de
elektronica. Alle mogelijke situaties komen aan
bod en werkelijk alles wordt gemeten. Zo worden
alle systemen uitvoerig getest op lekstroom, het
stroomverbruik als alles uitstaat. Niet iets om over
op te scheppen tegen de buren: “Mijn auto scoort
goed op lekstroom!” Wel prettig dat niet onver-
wacht één van de vele elektronische systemen de
accu leegtrekt.

Dat de bevolking vergrijst is geen
nieuws, maar de nieuwe-auto-
koper vergrijst nog veel harder.
Voor Duitsland geldt dat nu al
26% van hen boven de 60 is.
Naar verwachting groeit dit 60-
plus aandeel door tot 34% in
2015. Tegen die tijd moeten die
kopers de auto’s van dat
moment, bomvol met geavan-
ceerde elektronica, natuurlijk
nog wel kunnen bedienen. Daar
ligt een uitdaging. Overigens
hebben niet alleen autofabrikan-
ten met die uitdaging te maken.
De slagzin van Philips is trouwens
oon niet meer: ‘Let’s make things
better’, maar ‘Sense and simplici-
ty’. En: “Bij Philips vinden we dat
technologie zo eenvoudig moet
zijn als de doos waar ze inzit.”
Kortom een dashboard overla-
den met een zee van toetsen en
schakelaars voldoet niet meer. In
plaats daarvan verdienen voor
tal van toepassingen bedienings-
ystemen met één draai-drukscha-
kelaar en een overzichtelijke
menustructuur, zoals het MMI
van Audi of het i-drive van BMW
de voorkeur. Een andere optie is
voice-activated bediening, alhoe-

wel veel mensen eerst een
psychologische drempel moeten
overwinnen voordat ze met hun
auto gaan praten, zeker als er
passagiers in de auto zitten.
Weer een andere mogelijkheid
zijn de sensorschakelaars. Die
bieden bij aanraken-maar-nog-
niet-indrukken de mogelijkheid
om op een centraal geplaatst dis-
play te laten zien welke toets de
gebruiker op het punt staat in te
drukken. Zelfs zou op die manier
een help-functie geactiveerd
kunnen worden die op het dis-
play laat zien waar de toets voor
is.
De vraag is alleen, wat werkt?
Met andere woorden: wat begrij-
pen mensen intuïtief, wat vinden
ze prettig en wat leidt het min-
ste af? Audi gebruikt daarvoor
een levensechte simulator.
Tijdens ritjes door een virtuele
variant van Ingolstadt stellen de
Audi-ingenieurs wetenschappe-
lijk de belasting op proefperso-
nen vast bij de verschillende
bedieningsvarianten. Kortom,
autorijden wordt niet alleen leu-
ker, maar ook makkelijker. ●

De simulator komt geen millimeter van zijn plaats. Toch rijdt de proefpersoon
door Ingolstadt. Niet alleen door de vooruit ziet hij het fraaie centrum van
Audi’s thuishonk, ook de achteruitkijkspiegels en het navigatiesysteem doen
mee met de simulatie.

Trend 4: 
Complexe eenvoud

Virtueel voertuig

Adaptive Cruise Control

Motormanagement

Parkeerrem-
controle-unit

Voertuigtoegang-
systeem

Hardware-In-the-Loop test
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