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ONTWIKKELINGEN
Volkswagen-techniek van de toekomst

Foto’s: Volkswagen

Kijkje in de keuken van Volkswagen-research

Open dag bij Volkswagen.

Het woord is aan de dames

en heren doctoren en pro-

fessoren van de research.

Waar ze mee bezig zijn?

Met veiligheid en milieu

natuurlijk. Maar gelukkig

niet alleen. Ook het aloude

rijplezier heeft nog steeds

hun aandacht.

De auto is een vloek en een zegen tegelijk. Hij
is de motor van een enorme voorspoed en een
bron van zorg en leed. Laten we eens met dat
laatste beginnen. In 1972 lieten ruim 3250
mensen het leven in het Nederlandse verkeer.
Sindsdien is het veel drukker op de weg gewor-
den, maar ook veel veiliger. In 2006 vielen er
nog ‘maar’ 811 dodelijke slachtoffers. Natuur-
lijk is die afname deels te danken aan veiliger
wegen en de verafschuwde snelheidslimieten,
maar daarnaast is de auto veel en veel veiliger
geworden. Niet alleen voor zijn inzittenden,
ook voor zijn omgeving.
Toch zijn we er nog lang niet, weten ook de
Volkswagen-ingenieurs. En dus ontwikkelen ze
vlijtig verder aan systemen die kunnen helpen
het aantal verkeersslachtoffers verder terug te
brengen. Uiteraard concentreren ze zich daar-
bij op elektronische systemen die zowel de on-
oplettende als de oplettende bestuurder de
hand reiken. Maar verkeersveiligheid zit soms
ook in heel andere dingen. Wat te zeggen van
een zonneklep die écht werkt of van kinderen
op de achterbank die niet voortdurend alle
aandacht van papa of mama opeisen?

Een tweede punt van zorg is het milieu. De
auto vervuilt zijn omgeving, draagt bij aan ver-
sterking van het wereldwijde broeikaseffect en
put onze fossiele energiebronnen uit. En al is
die bijdrage minder dan de meeste mensen
denken, het moet nog beter. Uiteindelijk
hopen we dat waterstof en brandstofcel alle
problemen de wereld uithelpen, maar voorlo-
pig kan de oude vertrouwde verbrandingsmo-
tor nog veel beter. Volkswagen toont de
mogelijkheden.
Gelukkig is de auto niet alleen een plaag. Zon-
der auto geen welvaart en los daarvan, autorij-
den is ook gewoon fun. Waarom zou Groen

Links-kamerlid Ineke van Gent anders in zo’n
‘benzineslurpende’ BMW X5 rijden? De Volks-
wagen-ontwikkelaars denken ook aan haar. Ze
ontwikkelden een auto waarmee ze zich princi-
pieel maatschappelijk betrokken kan tonen én
die garant staat voor machtig rijplezier. (Als er
even niemand kijkt.) �

Erwin den Hoed

Driegangenmenu:
Veiligheid, milieu én fun

Open dag bij Volkswagen Forschung. Een van de
vele ontwikkelingen: supersnelle ACC. En net als
Car-to-X-communicatie, dieselen op benzine of de
elektronische zonneklep: vandaag nog alleen op
de testbaan, morgen in iedere Passat. 
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11 oktober 2005. Precies 6 uur en
54 minuten heeft Stanley nodig
voor zijn barre, 220 km lange
tocht door de Mojave-woestijn.
Die tijd is goed genoeg voor de
overwinning in de Amerikaanse
Grand Challenge Rally 2005.
Groot feest voor het team achter
Stanley. Dat bestaat uit juichende
en elkaar omhelzende Volkswa-
gen-ingenieurs en onderzoekers
van de faculteit kunstmatige in-
telligentie van de Stanford Uni-
versity. Een coureur om te
feliciteren ontbreekt. De Grand
Challenge is immers een wed-
strijd voor onbemande auto’s. De
Stanley, een aangepaste Touareg
TDI, houdt daarom zijn omgeving
helemaal zelfstandig in de gaten.
Hij gebruikt daarvoor vier lasers,
een 24 gHz radar en tal van an-
dere sensoren. Dankzij twee ca-
mera’s ziet hij in stereo en dus
diepte, en dankzij een super-

nauwkeurig GPS-navigatiesys-
teem weet Stanley tot op de mil-
limeter nauwkeurig waar hij is.
Stanley’s overwinning is een me-
gaprestatie. Slechts vier andere
deelnemers halen de finish. In
eerdere edities van de Grand
Challenge was zelfs dat nog geen
enkele deelnemer gelukt. Een
filmpje van de Grand Challenge
en de Stanley in actie vindt op
AMT.nl in Video/Innovatie.
Toch is Stanley inmiddels niet
meer zo bijzonder. Ook gewone
straatauto’s houden meer en
meer hun omgeving in de gaten.
Ze gebruiken ultrasoongeluid bij
het parkeren, laser of radar voor
de adaptieve cruise control, ca-
meraatjes of radar om de dode
hoek in de gaten te houden en
GPS voor de navigatie. En op de
‘Forschungs Fahrzeuge’ die de
Volkswagen-researchers op hun
open dag tonen, blijkt de stereo-
camera een heel gebruikelijk ac-
cessoire.
Doel van al die systemen is niet
de bestuurder te vervangen,
maar hem te ondersteunen. Dat
is geen overbodige luxe, zo blijkt
uit de ongevalstatistieken. Nog

�

geen vijf procent van de dode-
lijke verkeersongevallen wordt
veroorzaakt door falende tech-
niek. In alle andere gevallen was
er een menselijke oorzaak. Niet
zo vreemd, want door de alsmaar
toenemende verkeersdrukte
neemt ook de belasting op ver-
keersdeelnemers steeds verder
toe.
De auto-industrie speelt daarop
in door de bestaande rijdershulp-
jes te verbeteren en nieuwe te
ontwikkelen. Wat er dan zoal op
stapel staat? Een paar rondjes
over het Volkswagen-testterrein
geven het antwoord.

Opgevoerde ACC
Eerst een stukje toeren in een
Passat met extra lasers op de
hoeken. Die zorgen ervoor dat
de adaptieve cruise control een
volle seconde sneller reageert.
Dat scheelt een slok op een bor-
rel. Zo’n systeem is ineens een
stuk beter bruikbaar in de drukke
alledaagse rijpraktijk. Zelfs als je
met wat te hoge snelheid ineens

kort achter een veel langzamere
medeweggebruiker de rechter-
baan opzoekt, laat deze opge-
voerde ACC je niet in de steek.
In een andere Passat ondersteu-
nen stereocamera’s achter de
voorruit het rijbaanhulpsysteem.
Dat houdt de wegstrepen in de
gaten en stuurt je er actief mid-
dendoor.
Nog geavanceerder is de krui-
singassistent. We naderen een
kruising en willen linksaf slaan.
We hebben geluk, want het stop-
licht staat op groen. Niks aan de
hand dus. Of toch? Op het dash-
board verschijnt plots een geva-
rendriehoek en we worden
onaangenaam verrast door een
indringend geluidsignaal. De
auto heeft een hondsbrutale te-
genligger waargenomen die
blijkbaar geen boodschap heeft
aan een rood stoplicht. Voorrang
of niet, even remmen voorkomt
nu een hoop ellende. Dat rem-
men laat deze auto nog steeds
aan de bestuurder over. Die blijft
tenslotte verantwoordelijk.

Oplettende vierwielers en brave kindertjes
Elektronica en moderne communicatietechnologie gaan de komende
jaren een flinke steen bijdragen aan de verkeersveiligheid. Maar het
is niet alleen hightech dat voor veiliger wegverkeer zorgt, brave kin-
deren helpen ook.

Stanley vond zonder bestuurder zijn weg door de woestijn. Stanley’s sensoren
en voelsprieten vinden meer en meer hun weg naar de auto van alledag. Niet
om die zelfstandig te laten rijden, wel om de bestuurder veilig door het
steeds drukker wordende verkeer te loodsen.

Linksaf slaan bij groen licht. Niks aan de hand dus. Of toch? Op het dashboard
verschijnt plots een gevarendriehoek en we worden onaangenaam verrast
door een indringend geluidsignaal. De auto heeft een hondsbrutale tegenlig-
ger waargenomen die blijkbaar geen boodschap heeft aan een rood stoplicht.

Naast laser-, rader-, in-
frarood- en ultrasoon -
sensoren gaat ook de
stereocamera de auto-
omgeving in de gaten
houden. Groot voor-
deel, hij kijkt op de-
zelfde manier als zijn
bestuurder en ziet dus
ook de signalen die
voor de bestuurder be-
doeld zijn.

Elektronische zonneklep. Een ondoor-
zichtige vlek die varieert in plaats en
grootte voorkomt verblinding door
laagstaande zon.
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Schone diesel 
of zuinige benzine?

In AMT 1 van dit jaar maakten
we via de CCS-motor al kennis
met de zoektocht vanaf de die-
selkant. Het artikel kunt terugle-
zen in het Archief op
www.AMT.nl, rubriek Milieu/Al-
ternatieve aandrijving. CCS staat
voor Combined Combustion Sys-
tem. De Volkswagen-researchers
bouwden toen een 2.0 TDI motor

om tot CCS en demonstreerden
die in een Touran.
Bij een gewone diesel begint de
ontsteking van het mengsel on-
middellijk na de inspuiting. Het
bijzondere van de CCS-motor is
dat de ingespoten brandstof
eerst nog maximaal een dikke 40
krukasgraden de tijd krijgt om
zich met lucht te mengen tot een

Car-to-X-communicatie
Even later naderen we een vol-
gend stoplicht. Op het dashboard
verschijnt nu een snelheidsadvies.
Als we de snelheid terugbrengen
tot 40 km/h staat het licht op
groen tegen de tijd dat we er
zijn, belooft de auto. We doen
het en… het klopt!
Het geheim? Dit stoplicht zendt
behalve licht ook een radiosig-
naal uit, dat door de auto wordt
opgevangen.
De communicatie tussen stoplich-
ten en auto’s, maar ook tussen au-
to’s onderling, auto en garage of
auto en thuis-PC wordt een grote
toekomst voorspeld (zie het film-
pje op www.AMT.nl, Video/Inno-
vatie). In AMT 7/8 toonden we al
enkele mogelijkheden die Merce-
des in die communicatie ziet. Net
als Mercedes doet ook Vokswagen
mee aan het zogenaamde Safe In-
telligent Mobility Test field Ger-
many-project. SIM TD gaat begin
volgend jaar in de regio Hessen
van start. Onder meer 500 auto’s
en 200 verkeersborden en -lichten
gaan dan met elkaar communice-
ren. Al die gegevensuit wisseling
biedt onbegrensde mogelijkhe-
den. Variërend van gevaarswaar-
schuwingen in een vroegtijdig
stadium tot supersnelle verkeers-
informatie en van storingsdi-

agnose op afstand tot route- of
muziekoverdracht van huis naar
auto.

Elektronische zonneklep
Goed, de auto van de toekomst
kijkt zorgvuldig om zich heen en
krijgt vanuit allerlei bronnen in-
formatie over zijn omgeving.
Maar uiteindelijk blijft de auto-
mobilist verantwoordelijk. Dus
blijft het zaak dat ook hij goed
zicht op zijn omgeving houdt. Er
zijn omstandigheden waarin dat
zicht niet optimaal is. Neem het
gevaar van de laagstaande zon.
Tot nu toe bestrijden we dat met
de traditionele zonneklep. Maar
ja, zo’n ding neemt vaak een
hoop zicht weg terwijl de zon er
steevast net langsheen piept. Dat
kan slimmer, zeker sinds er glas
bestaat dat met een druk op de
knop ondoorzichtig kan worden
gemaakt. Volkswagen gebruikt
het voor zijn nog experimentele
elektronische zonneklep. Sensors
houden de stand van de zon en
de positie van de ogen in de
gaten en het systeem zorgt voor
een donkere vlek van de juiste
grote op de juiste plek op de ruit.

Zoete kindertjes
Een andere bedreiging voor de
veiligheid in een auto zijn jam-

Kindernavigatie, hier nog op een lap-
top…,

…maar straks natuurlijk op het
scherm van het multifunctionele
 activiteitencentrum…,

…dat tevens dienstdoet als steeds weer vers kleurblok. Let ook op het rolgor-
dijn. Dat sluit van boven naar beneden. Geen zon, wel uitzicht

de resterende route op.
Verder biedt het systeem het
kind een virtueel vriendje dat
wijst op wat er onderweg te zien
is, voorgaat in de reizigersgym-
nastiek en gaat slapen als het
daar tijd voor is. Andere slimmig-
heidjes zijn een activiteitencen-
trum tegen de rugleuning van de
voorstoel, een zonnescherm dat
van boven naar beneden rolt en
een klimtouw aan de hoofdsteun
dat dienstdoet als instaphulp. Je
moet er maar opkomen. �

merende kinderen op de achter-
bank. Dus hebben medewerkers
uit allerlei VW-afdelingen zich
gebogen over de vraag hoe ver-
veling achterin is te voorkomen.
Daar zijn best een paar interes-
sante ideeën uit voortgekomen.
Neem het kindernavigatiesys-
teem. Dat geeft op een aanspre-
kende manier antwoord op de
allerbelangrijkste kindervraag tij-
dens een lange autoreis: “Wan-
neer zijn we er?” Een digitale
worm eet langzaam maar zeker

Een benzinemotor is schoon en goedkoop, een diesel is zuinig. Niet
zo vreemd dus dat tal van autofabrikanten naarstig op zoek zijn naar
een motortype dat de voordelen van beide combineert. Volkswagen
zoekt vanaf beide kanten.

De CCS is een aangepaste 2.0 TDI. De researchmotor heeft een vloeistofge-
koelde intercooler en twee inlaatkanalen per cilinder.
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homogeen mengsel. Dat voor-
komt roetvorming.
Klinkt goed, maar de techniek er-
achter is niet eenvoudig. Druk,
temperatuur en concentratie van
het mengsel bepalen het ontste-
kingsmoment. Om dat uit te stel-
len verlaagt Volkswagen de
concentratie via de EGR. In de
CCS-motor wordt tot 70% EGR
toegepast. Een klep na de oxykat
maakt dat mogelijk. Omdat al
dat uitlaatgas niet aan de ver-
branding deelneemt, blijft de
temperatuur onder het niveau
waarbij NOx wordt gevormd. Ver-
der zijn een variabele klepbedie-
ning en per cilinder een druksen-
sor noodzakelijk. Bij de research-
motor neemt die de plaats in van
één uitlaatklep. De controle van
het proces is zo gevoelig dat ge-
wone dieselbrandstof niet vol-
doet. CCS vraagt om nauwkeurig
gespecificeerde Synfuel. VW ver-
wacht dat die brandstof in 2015
tegen dezelfde prijs als gewone
diesel uit de pomp komt. Maar
dan nog CCeSt de motor alleen
binnen een beperkt belasting-
toerengebied. Komt hij daarbui-
ten dan schakelt de motor over
op de TDI-mode. Vervelend, want
dat maakt alsnog een duur en
gecompliceerd emissiesysteem
noodzakelijk om aan de emissie-
eisen van 2015 te voldoen.

Dieselen op benzine
Op de recente open dag toonde
Volkswagen ook zijn alternatief

van de benzinekant. Dat heet
Gasoline Compression Injection.
De GCI-motor is gebaseerd op
een 1.6 FSI. Bij beperkte motor-
belasting en niet te hoog toeren-
tal kijken de bougies van de GCI
werkloos toe. De motor draait
dan op een arm homogeen
mengsel met tot wel 70% EGR.
Voordeel daarvan is dat de gas-
klep wagenwijd open staat, en
dat is weer goed voor de brand-
stofeconomie.
Allemaal prachtig, maar bij een
arm mengsel doet de driewegka-
talysator zijn werk niet goed en
komt er dus teveel NOx uit de uit-
laat. Tenzij..., de motor geen NOx
produceert! De GCI doet dat niet.
Omdat de bougies niet vonken is
er immers geen heet vlamfront.
En zonder extreme hitte, geen
NOx. Voorwaarde is wel dat de

verbranding netjes en gecontro-
leerd verloopt. Door de toevoer
van brandstof, lucht en uitlaatgas
heel nauwkeurig te doseren lukt
dat. In tegenstelling tot de CCS
heeft de GCI geen druksensor
nodig. Ook zonder heeft het mo-
tormanagement voldoende infor-
matie om het GCI-proces in
goede banen te leiden.
Worden toerental of belasting te
hoog dan schakelt de motor over
op het stoïchiometrisch ottopro-
ces. Geen punt, want onder die
omstandigheden staat de gasklep
toch ver genoeg open om het
motorrendement niet te beder-
ven. Met alleen een driewegkata-
lysator in de uitlaat voldoet de
GCI aan de allerstrengste emissie-
normen. Dat maakt de GCI al op
korte termijn tot een kansrijk
concept.

Straalgeleide injectie 
met turbo
Een heel andere ontwikkeling is
de TSGI-motor. Weer een nieuwe
afkorting. Deze staat voor Turbo
Spray Guided Injection. Daarin
combineert Volkswagen downsi-
zing met straalgeleide injectie.
Dat laatste kennen we al van
Mercedes en BMW. Een injector
in het midden van de verbran-
dingskamer spuit bij lagere mo-
torbelasting een gelaagd arm
mengsel in, dat bij de bougie rijk
genoeg is om te ontsteken. Een
1.2 TSGI blijkt op de testbaan
ruim voldoende om een Jetta tot
vlotte prestaties aan te zetten.
Maar of die motor ook daadwer-
kelijk voor die auto in productie
gaat is twijfelachtig. “Straalge-
leide injectie moet je bij motoren
van 2 liter of meer doen. Als je
downsized kom je te weinig in
het belasting-toerengebied
waarin de straalgeleide injectie
actief is”, laat een Volkswagen-
ingenieur zich ontvallen. �

Golf GCI, zuinig rijden door
gecontroleerd pingelen.

Het GCI-gebied loopt van 1500 tot
3500 toeren en varieert van een
derde tot de helft van de maximale
belasting. Niet groot, meer wel het
gebied waar het rendement van het
ottoproces het laagst is. Buiten dit
gebied is de motor een gewone λ=1
FSI motor.

Onder de kap een aangepaste FSI.

Interne EGR

Een groot deel van het EGR-uitlaatgas in de GCI-motor maakt niet de omweg
via uitlaat, EGR-klep en inlaattraject, maar komt terug uit het uitlaatspruit-
stuk. Hoe Volkswagen die interne EGR regelt? Tijdens de inlaatslag gaan de in-
laatkleppen nauwelijks open. Dat levert een grote onderdruk in de verbran-
dingskamer. Door nu ook de uitlaatkleppen even te openen, zuigt de motor het
uitlaatgas terug. De klepbediening lijkt ingewikkelder dan hij is. Volkswagen
gebruikt een variant op het eigen hydraulische AVS-klepverstelmechanisme.

TSGI staat voor straalgeleide injectie
in een gedownsizede motor. VW be-
wijst dat het kan. Maar of het ook in
productie gaat?

Uitlaatklep

Inlaatklep

UitlaatklepInlaatklep

BDC BDCTDC
Krukasgraden
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Welke rijeigenschappen heeft
een nieuw ontwikkeld voertuig
met een nog niet eerder be-
proefde wielophanging? Natuur-
lijk beschikken de VW-ingenieurs
over computermodellen die dat
aardig voorspellen. Maar niets is
zo weerbarstig als de praktijk.
Vandaar dat ze een instrument
bouwden om zo’n nieuw voer-
tuig, al voor dat het bestaat, op
de weg te testen.
Dat instrument is een aangepaste
Audi A8. De auto kreeg Active
Front Steering, achterwielbestu-
ring, actieve stabilisatorstangen
en elektrohydraulisch bediende
remmen. Al die systemen zijn
met de laptop vanuit de auto in-
stelbaar. Daarmee kunnen de rij-
eigenschappen van de A8 binnen
een enorme bandbreedte gevari-
eerd worden. De auto kan de rij-
eigenschappen van vrijwel iedere
auto aannemen. Volkswagen
heeft een aantal auto’s voorge-
programmeerd. We proberen de
Lotus Elise. En warempel, de auto
stuurt als een scheermes, blijft
helemaal vlak in de bocht en
doordat de achterwielen nu mee-

sturen lijkt de wielbasis inder-
daad net zo kort als die van de
Lotus. Ongelooflijk! Maar helaas,
deze auto is een ontwikkeltool
en komt niet beschikbaar voor de
gewone autoconsument.

Twee in één
Toch is er hoop. Die heet CARmä-
leon. Op het eerste gezicht lijkt
die CARmäleon een heel brave fa-
milie-Passat. Hij leent zich bij uit-
stek voor inbouw van alle innova-

tieve VW-kidsaccessoires. Tot de
DSG-versnellingsbak van standje
D naar S gaat. Dan verandert de
nette CARmäleon als bij toverslag
in een brute raceauto. Ineens is er
veel meer gevoel in het stuurwiel,
het onderstel is keihard gewor-
den, de DSG schakelt een tandje
terug en het 4Motion-systeem
stuurt veel meer aandrijfkracht
naar de achterwielen.
Ook het interieur verandert. De
dashboardverlichting wordt
stoerder en het middendeel van
de stoelzittingen zakt iets in. Dat
maakt ze niet alleen harder, maar
verandert ze ook in sportieve

kuipjes. Verder grijpen de rem-
men ineens veel bruter aan en
hangt de motor nu perfect aan
het gas. Die motor klinkt trou-
wens ook heel anders. Was er in
D alleen een onderdrukt V6-ge-
luid hoorbaar, nu lijkt er wel een
opgevoerde V8 onder de kap te
huizen. Lijkt, want hier speelt de
CARmäleon een spelletje met zijn
inzittenden. Een soundprocessor
gebruikt de geluidsinstallatie om
het motorgeluid te versterken én
om te vormen. Als je dat weer
snel vergeet, kan autorijden nog
echt fun zijn. Ook in de toe-
komst! �

Elektronisch rijplezier

Rijden in het Handling
Online Resaerch and Si-
mulation Tool. Met een

paar muisklikken veran-
dert de Audi A8 in een
Lotus Elise, een Merce-
des C, een Golf GTI of

een 1958 Plymouth.

Elektronica dient niet alleen de veiligheid, het kan ook zorgen voor
puur rijplezier. Als de elektronica ingrijpt wordt een brave familieauto
als bij toverslag een brute racewagen.

Passat CARmäleon, nette
familieauto of brute race-

wagen?

Het is maar een klein
lampje. Maar gaat het
aan, dan verandert de
brave familie-wagon, in
een superagiel race-
monster.
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